
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11 i Svenska Collieklubben 2010-11-24 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson   Ordförande 
Elisabeth Landfors   Vice ordförande 
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Ingela Pettersson    Vice kassör 
Jan Klerung    Ledamot 
Monica Johansson   Suppleant (går in som ord. för MN) 
Thomas Strand   Suppleant  
    
Meddelat förhinder: 
Maria Nyman (kommer in under § 163)  Protokollsekreterare 
Jessica Richter   Kassör 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.30 
 
§ 160 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet  
öppnat. 

§ 161 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen 
 
§ 162 Föregående protokoll   
 Protokoll nr 10/2010 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 163 Inkommande och utgående skrivelse 
 Redovisas i särskild företeckning.  
 Maria Nyman anmäls till Anatomi/Exteriörbeskrivarutbildning.  
 En diskussion fördes angående låsningsperioden för championat-

bestämmelserna.   
 Margaretha Carlsson åtar sig att registrera in utställningsresultaten till SKK då 

klubben på detta spar 20:-/hund.  
 Inkommet brev med olika förslag angående att lyfta fram lydnads, bruks eller 

agilitychampion i Handboken samt att försöka ha en korthårsrepresentant i varje 
LO, styrelsen avser att arbeta efter detta.  Angående förslag nr 2 i brevet om att 
på valphänvisningen föra in om hunden är bruksmeriterad, där förs diskussionen 
vidare på styrelselistan. 

  
§ 164 Beslut fattade på styrelselistan 
 Beslut taget om att på hemsidan lägga ut om kennlars egenskapsvärden. 
 
§ 165 Ekonomi 
 Resultat och balansräkningen gicks igenom, konstaterade att cb inte håller den 

planerade budgeten, därefter lades det till handlingarna.  
  

 



§ 166 Att göra listan 
 Uppdaterad och redigerad. 
 
§ 167 Rapporter 
 Colliebladet 
 Sista korrekturläsningen pågår. Utgivningsplanen för 2011 ses över.  
 Konferens 19-20 februari 2011 
 Planeringen fortsätter. Utformningen av annonsen diskuteras.  
 Årsmötet 2011 
 Lokal är bokad. Annons kommer i Handboken. 
 
§ 168 Mässan & My Dog 
 Personal till rasmontern är klart, till SBK’s monter arbetas det med frågan. 
 
§ 169 Pilotprojekt Mentalt Sund Collie 
 Föredragning om redovisningen med SKK har genomförts. Ett mycket positivt 

gensvar gavs. 
  
§ 170 Uppfödarutbildning 
 En remiss om utbildningen är skickad till avels och uppfödarkommittén.  
 
§ 171 Kennelregistret   
 Text och utformning till nya kennelregistret diskuterades. Fler förslag tas via 

styrelselistan.  
 
§ 172 Arbetskommittéer 
 Sydöstras kommitté har kommit in med sin nya sammansättning, beslut tas om 

att detta är deras nya arbetskommittée. 
 
§ 173 Övriga frågor 
 Broschyr till mässan och MyDog är klar och distribuerad till Östra för utdelning 

på Mässan.  
  
§ 174 Kommande möten 

Telefonmöte 29/12 klockan 19.00. 
  

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

  
 
 
 Protokollsekreterare   Ordförande 
 
 
 Monica Johansson   Margaretha Carlsson 
   
 


