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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 10 i Svenska Collieklubben 2010-01-17 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande    
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot  
Annette Andersson   Suppleant 
Thomas Strand   Suppleant  
 
Meddelat förhinder: 
Jessica Richter  Kassör 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.30 
 
§ 146 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 147 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 148  Föregående protokoll (nr 9/2009 samt medlemsmöte) 
Protokoll 9/2009 gicks igenom och lades därefter till handlingarna  
 

§ 149 Inkommande och utgående skrivelser 
Redovisas i särskild förteckning. IN1008 beslutar att delta i Bouvierklubbens 
utmaning gällande ett försök att öka medlemsantalet. IN1009 beslutar att 
Elisabeth Landfors deltar i organisationskonferens 
 

§ 150 Beslut fattade på styrelselistan 
Beslutat att sätta in 500:-  till Vi i skogen till minne av Per-Erik Sundgren. 
 

§ 151 Ekonomi 
Budgetarbete inför kommande år pågår. Arbete med bokslutet pågår. 

 
§ 152 Kvarstående punkter 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår 
- Antal lokalområden inom Collieklubben: kvarstår 
- Uppdatera LO-pärm: arbete pågår 
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§ 153 Att göra listan 
Bordläggs. 
 

§ 154 Lo-konferens 
PM är utskickat per mail. Genomgång av arbetsuppgifter inför kommande helg. 
Fråga som behöver ställas till lokalområdena: Vilket är bästa sättet att hantera 
nya medlemmar? 
 

§ 155 Årsmöte 2010 
-verksamhetsberättelse: Kirsten  har skickat ut föregående års 
verksamhetsberättelse. Skicka in respektive uppgift via mail innan helgen.  
 

§ 156 Rapporter 
Colliebladet: En ny medlem i redaktionen. Angelica Lunding ingår numer också 
i redaktionen. Ändringar i datum för manusstopp. För att underlätta har en 
ändring av arbetsfördelning i redaktionen skett. 
Hemsidan: Fler personer kan nu uppdatera hemsidan. 
 

§ 157 Övriga frågor 
a) vandringspriser: Byrilstorps vandringspris är utdelad 5 ggr och ska därmed 
utdelas för gott till den av dessa vinnare med högsta resultat inom respektive 
gren. I och med detta ansöker man hädanefter om Svenska Collieklubbens 
hederspris till bästa bruks-, lydnads- och agilitycollie, ersätter Byrilstorps 
vandringspris. Beslutas att Svenska Collieklubben instiftar ett hederspris till 
årets bästa appellhund som delas ut från och med 2010, ett hederspris till årets 
bästa utställningscollie - korthår samt ett hederspris till årets bästa 
utställningscollie - långhår från och med 2011. Med dessa priser medföljer en 
pärm som kommer att vara ständigt vandrande. När pärmen är fulltecknad 
ansvarar arkivansvarig för pärmen. 
b) organisationskonferens: Fråga som Bettan ska ta upp på konferensen: Vad är 
tanken bakom att från och med 2010 låta hundar med kryss i ruta 5 på 
skottprovet för MH delta på mentaltest? Äger lokalklubb rätt att ta hänsyn till 
detta i prioriteringsordningen? Kommer RASK finnas kvar i den nya 
organisationen? 
  

§ 158 Kommande möten 
Arbetsmöte fredag 22 januari 20.00 
 

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

 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


