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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 12 i Svenska Collieklubben 2012-02-21 

Närvarande: 
Margaretha Carlsson Ordförande 
Jan Klerung Vice ordförande, ansluter §154 
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Maria Nyman Ledamot/protokollsekreterare 
Monika Johansson Ledamot (ordinarie ledamot fr.o.m. kassörens utträde ur styrelsen) 
Anita Braxenholm Suppleant (går in som ordinarie för vice kassör) 

Meddelat förhinder: 
Ingela Pettersson  Ledamot/medlemsansvarig 
Elisabeth Bauer  Ledamot 
  

Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.08 
 

§ 150 Mötets öppnande 
Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 151 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 

§ 152 Val av justeringsman 
Anita Braxenholm valdes till justeringsman att jämte ordföranden justera 
protokollet. 

§ 153 Föregående protokoll (nr 11/2011) 
Protokoll 11/2011gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

§ 154 Postlistan och Att göra-listan, Jan ansluter 
Postlistan: 
In- och utgåendeskrivelser gicks igenom. Redovisas i särskild förteckning. 
Beslutar att döpa om ”Inte är aktiv” till ”Ej registrerat någon kull” eftersom det 
finns risk för feltolkning när en kennel har en kull på valphänvisningen och 
fortfarande står kvar på kennelregistrets ”Inte är aktiv”. Ordförande besvarar brevet 
som inkommit i denna fråga. 
Beslutar att utse representant att delta på kongressen efter årsmötet.  
 

§ 155 Ekonomi 
Ordförande redogör för ekonomin. 

 



 

  Sid 2(3) 

§ 156 Beslut tagna på styrelselistan 
Beslutat att Elisabeth Landfors deltar i SKKs temautbildning i april 2012.  
Beslutat i enlighet med SKKs konfirmation av tidigare beslut 2010-04-23 § 60 c att 
det är det senaste ögonresultatet avseende colobom som ska gälla för 
valphänvisning. 

 
§ 157 Årsmöte - handlingar - bokslut 

Genomgång av förslag till budget. Beslutar att fastställa den föreslagna budgeten att 
lägga fram för årsmötet. 
Genomgång av delar av verksamhetsberättelse samt verksamhetsmålen. Beslutar att 
fastställa den del av verksamhetsberättelsen samt verksamhetsmål som gicks 
igenom. Övriga delar av verksamhetsberättelsen gås igenom på styrelselistan. 

§ 158 Projekt Mentalt sund collie. 
Ordförande informerade om pågående arbete med projektet. Ett specialnummer 
med information om projektet är under utarbetande. Projektets hemsida är i det 
närmaste klar. 

§ 159 LO-konferens - rapport 
Ordförande  redogör kort för de grupparbeten som hölls bland annat: 
 - lo-pärmen: Förslag på hur man kan öka tillgängligheten, samt förslag om att  
   tillsätta en kommitté som ansvarar för revidering. 
 - colliekampen: Förslag att skicka ut förfrågan till alla SBKs lokalklubbar om att        
   hjälpa till att arrangera Colliekampen.  
 - Mentalindex: - 2012 blir ett provår 
 - Ungdomsgrupp: förslag om att tillsätta en ungdomsgrupp 
 - Colliekonferensen: förslag om vad den ska innehålla för att locka så många som  
   möjligt, olika workshops med utställning, vallning mm 

§ 160 Övriga rapporter  
Avelspolicy: Genomgång av avelspolicyn, många av årets registrerade kullar 
uppfyller inte klubbens RAS.  
Hemsidan: En skrivbar pdf för anmälan till utställningar kommer att läggas ut.  
Colliebladet: CB nr 1 kommer ut 1 mars och därefter kommer specialnumret kring 
Projekt mentalt Sund Collie. 

§ 161 Övriga frågor 
Fastställande av lo:  
Beslutar att fastställa lokalområdeskommittéer enligt följande: 
Norrbotten: Gunilla Nyberg, kassör: Ann-Charlotte Backlund 
Mellersta Norra: Dag Gagner, kassör: Ann-Charlotte Sandelin-Johnsson 
Norra Svealand: Karin Dahlbom, kassör: Håkan Dahlbom 
Södra Svealand; Erica Svensson, kassör Anncarin Nykvist 
Östra; Sören Stolt, kassör: Elisabeth Lindström 
Sydöstra: Jenny Jonsson, kassör: Wanda Forsberg 
Södra: Ingela Pettersson, kassör: Kirsten Wretstrand 
Västra: Margareta Hawkins, kassör: Stellan Tjärnström 
 
Vandringspriser - vallning: Marianne Hansson har skänkt ett hederspris som ska 
utdelas vid årsmötet 2013 för meriter inom vallning uppnådda från 2009-2012. 
Hederspris till den/de collies som genomfört godkänt vallanlagsprov.  
Ytterligare ett hederspris där statuterna ej är inlämnade ännu. Beslutar att bifalla 
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Marianne Hanssons skänkta hederspris.  
Diplom till collieägarutbildning: Beslutar att utforma ett diplom för de olika delarna 
av collieägarutbildningen. Maria åtar sig att utarbeta förslag till diplom i A4 pdf-
format. 
Lösenord till SBK-tävling: Beslutar att skicka ut lösenorden för SBK-tävling till 
lokalområden samt att varje arrangör själv lägger in de tävlingar de har. Beslutar att 
Monica är kontaktperson för de som behöver vägledning. 

§ 162 Kommande möten 
Telefonmöte avstämning inför årsmöte onsdag 14 mars 19.00 

§ 163 Mötets avslutande 
Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Vid protokollet Ordförande Justeras 

Maria Nyman Margaretha Carlsson Anita Braxenholm 


