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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10 i Svenska Collieklubben 2010-10-27 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande 
Jessica Richter  Kassör     
Kirsten Wretstrand   Vice kassör 
Maria Nyman  Protokollsekreterare 
Jan Klerung  Ledamot 
Monica Johansson  Suppleant (går in som ordinarie för KW) 
Thomas Strand  Suppleant  
    
Meddelat förhinder: 
Kirsten Wretstrand  Sekreterare 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.30 
 
§ 144 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet  
öppnat. 

§ 145 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 

§ 146 Föregående protokoll   
 Protokoll nr 9/2010 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
  
§ 147 Inkommande och utgående skrivelser 
 Redovisas i särskild företeckning. IN804 Inbjudan till organisationskonferens, 

sista dag för anmälan 10 dec. 
   
§ 148 Beslut fattade på styrelselistan 
 Inga beslut fattade. 
 
§ 149 Ekonomi 
 Resultat och balansräkningen gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

Diskussion kring redovisning av utställningsintäkter. 
 

§ 150 Att göra listan 
 Uppdaterad och redigerad. 
   
§ 151 Rapporter 
 Colliebladet: Arbetet med handboken pågår. Beslutar att hundar som uppnått 

flera titlar under året endast publiceras på ett ställe på KORAD/Champion si-
dorna.  
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Hemsidan: Vandringspriserna kommer att få varsin egen sida. Formulär för de 
olika vandringspriserna kommer att finnas på hemsidan 

 Sponsoravtal: arbetet pågår. 
 Collie-SM 2013: Laholms BK ansvarar för Collie-SM 2013.  

 
§ 152 Utställningar 2013 

3 maj Timrå, Mellersta norra /fredag 
1 juni Mälarö, Östra /lördag 
5 juli Piteå, Norrbotten /fredag 
7 juli Laholm, SCK (Halland) /söndag 
14 september, Alunda, Norra Svealand/ lördag 

   
§ 153 Pilotprojekt Mentalt Sund Collie 
 EL rapporterar från mötet med SLU. Svarsfrekvens och engagemang imponerar 

på projektledarna PA och KN. De gör en sammanställning inför presentationen 
den 16 november.   
EL gör ett utkast till informationsblad som kan användas vid mässor där bland 
annat information om projektet finns med.  

 
§ 154 RAS dokumentet 
 Dokumentet är bearbetat och reviderat på styrelselistan. Det reviderade RAS 

fastställs på ett medlemsmöte i samband med konferensen i februari. 
 
§ 155 Uppfödarutbildning 
 Utkastet är färdigt. Skickas till avels- och uppfödarkommittén och styrelselistan. 
 
§ 156 Kennelregistret   
 MC skriver in ett förtydligande i ordförandespalten. 
 
§ 157 Övriga frågor 
 a) SCKs hederspriser: EL har undersökt kostnaden för att reproducera blyerts-

skisserna. Beslutar att trycka skisserna i A3 samt beställa ramar till dessa. 
b) Årsmötet: Lokal fortfarande oklart. Arbete pågår. Studiefrämjandet i Jönkö-
ping kan eventuellt vara behjälpliga.  
c) PR-produkter: Diskussion om vilka pr-produkter som ska beställas.  
d) MH: Enligt text på hemsidan under ....xxx 
e) Konferens: Medlemsmöte i samband med konferensen för att fastställa revi-
deringen av RAS. 

 
§ 158 Kommande möten 
 Telefonmöte 24 november 19.30 
 
§ 159 Mötets avslutande 

Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 

 
Protokollsekreterare   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 
 


