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Svenska Collieklubben 
 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 i Svenska Collieklubben 2010-05-23 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande    
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Jan Klerung   Ledamot  
Monica Johansson  Suppleant ersätter ledamot 
Thomas Strand  Suppleant ersätter ledamot  
 
Meddelat förhinder: 
Jessica Richter, Maria Nyman  
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 20:00 
 
§ 63 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet  
öppnat. 

 
§ 64 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen och Thomas Strand valdes till mötessekreterare 

 
§ 65 Föregående protokoll   
 Protokoll nr 4/2010 gicks igenom och lades därefter till handlingarna 
  
§ 66 Inkommande och utgående skrivelser 
 Redovisas i särskild företeckning 
 In 0308 , hälsoenkät från  SBK Avel & Hälsa, uppdras till uppfödarkommitten 

att svara på skrivlesen, ev frågor om pyometra, vem vänder sig enkäten till. ? 
Vem sammanställer svaren ?  

  
§ 67 Beslut fattade på styrelselistan 
 Lägret ställs in för 2010. 
§ 68 Ekonomi 
 Resultat & balansräkningen gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 69 Kvarstående punkter 

- Uppdatera LO-pärm: arbetet pågår. 
 
§ 70 Att göra listan: 
 Uppdaterad och redigerad 
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§ 71 Rapporter 
 Colliebladet; lämnas till tryckeriet kring midsommar 
 Collielägret 2010; inställt enligt tidigare fattat beslut. 
 Sponsoravtal; centralt avtal är på väg att upprättas. 
 Collie SM 2013; undersöker möjligheter till upprätta ett samarbete med bruks-

hundklubb som ansvara för bruks och lydnadsdelen. 
 Kongressen: J K rapporterade från kongressen bl a Agria har instiftat en utbild-

ningsfond på 15.000:-, planerad avelskonferens mars 2011. 23-24  Oktober pla-
neras påbyggnadsutbildning i Lathunden, Monica J och Elisabeth L anmäls så 
fort inbjudan kommer. 

  
§ 72 Pilotprojekt Mentalt sund collie 
 MC rapporterade om projektets fortskridande, beslutade att ta fram en dekal som 

skickas ut till dem som sponsrar projektet samt en banner att kunna läggas in på 
olika hemsidor till de som stödjer projektet. De som stödjer skall läggas in fort-
löpande på hemsidan. 

 
§ 73 Avelspolicyn 
 Förekommer fortfarande kullar där båda föräldradjuren inte följer klubbens re-

kommendationer, fortlöpade information skickas till SBK resp. SKK för känne-
dom. 

 
§ 74 Uppfödarutbildning 
 JK och MN fortsätter arbetet med förslag till utbildningen. 
 
§ 75 Uppfödaravtal   
 Frågan bordlägges till senare möte 
 
§ 76 Övriga frågor 
 Utställning 2011-05-21 i Sunne, platsen diskuterades. 
 Utställning 2010-08-21 i Piteå, MC och MN ansvarar för arrangemanget.  
 Riktlinjer för medlemsmöte på Collie SM 2010 diskuterades.   
   
§ 77 Kommande möten: 
 Telefonmöte  20/6 20.00, möte nr 6 

 
§ 78 Mötets avslutande 
 Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 

 
 
Thomas Strand   Margaretha Carlsson 


