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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 8 i Svenska Collieklubben 2009-11-23 
 
Närvarande:    
Margareta Carlsson  Ordförande 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande   
Jessica Richter  Kassör  
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot  
Annette Andersson   Suppleant 
Thomas Strand   Suppleant   
 
Plats: Telefonmöte 
Tid:20.00 
 
 
§ 115 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
 öppnat. 

 
§ 116 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen  
 

§ 117  Föregående protokoll (nr 7/2009 samt medlemsmöte) 
 Protokoll 7/2009 gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 

 
§ 118 Inkommande och utgående skrivelser 

IN801 angående internationell avelskorning besvaras med tillstyrkande att den i 
så fall ska gälla för alla SBK raser. 
IN803 beslutas att Elisabet Landfors deltar på organisationskonferensen. Kirsten 
anmäler.  
IN805 och 806 är besvarade av Kirsten.  
IN807 förändringar i MT publiceras i kommande collieblad. 
IN809 Margaretha gör en förteckning över alla som gått utställningsarrangörs 
utbildningen i SCKs regi. 
IN811 beslutas på styrelselistan. 
IN812 publiceras i colliebladet 
IN813 Östergötlands Lo är vilande. Kirsten besvarar deras frågor, 
ekonomisammanställning till kassören. 
IN814 Bordläggs. Beslutas vid särskilt insatt telefonmöte. 
UT816 Kirsten har skickat in de motioner som togs på årsmötet 2009. 
UT817 Svar angående MT skickad av Meta. 
IN818 Motion gällande särskilda undantag i valphänvisningskrav. 
Styrelsen beslutade att avslå motionen, svar formuleras via styrelselistan. 
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§ 119 Beslut fattade på styrelselistar 
Beslutat att stödja Meta i ansökan till domarpreparandkurs 2010. 
Slutgiltigt fastställt SM-regler. 
Fastställt förslag till  MT remisser. 
Fastställt förslag till  lydnadsremisser. 
Fastställt förslag till  ansökningar utställningar 2012. 
 

§ 120 Ekonomi 
Ekonomin gicks igenom och konstaterades att vi har minskade intäkter på 
colliebladet som påverkar resultatet negativt. Totalt sett är ekonomin fortsatt 
stabil. 

 
§ 121 Kvarstående punkter 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår 
- Antal lokalområden inom Collieklubben: kvarstår 
- Ny rasfolder: arbete pågår, förslag om att få en sponsor för att täcka 

kostnaderna. 
- Uppdatera LO-pärm: arbete pågår 

 
§ 122 Uppfödare som bryter mot grundreglerna  

Arbetet fortskrider. Ett förslag till brev utarbetas. 
  
§ 123 Uppdrag från rasutvecklingskonferensen 

Minnesanteckningar samt artikel till CB läggs ut på styrelselistan. Avstämning 
nästa möte. 

 
§ 124 Att göra listan 

Bordläggs. 
 

§ 125 Lo-konferens 
Lo-konferensen 2010 kommer att hållas lördag 23 januari – söndag 24 januari. 
Meta skriver en inbjudan till lokalområdena. Jans förslag till ny lokalområdes-
indelning bifogas inbjudan. Centralstyrelsen betalar kost och logi för 2 
personer/lokalområde, men de har möjlighet att skicka fler personer. 
 

§ 126 Årsmöte 2010 
Bergeforsens Camping är bokad 5-7 mars 2010. Meta har tillfrågat XXX om att 
sitta som ordinarie mötesordförande tillsammans med XXX. 
 

§ 127 Rapporter 
Utbildning Lathunden: Monika Johansson och Elisabeth Landfors deltog i 
SBK:s utbildning. Bettan rapporterar från utbildningen. Vid denna utbildning 
rapporterades även om Agria Breed Profile samt från SKK juridiska avd. 
Minnesanteckningar finns utlagt på styrelselistan. Rapport presenteras i 
kommande Collieblad. 
 

§ 128 Övriga frågor 
Colliebladet: Meta föreslår att redaktionen utökas med ytterligare personer samt 
tillsätter någon eller några personer som endast arbetar med att hitta sponsorer 
både till colliebladet och tävlingar.  
Hemsidan: Bettan och Kirsten har kontaktat Annelie (AH Design) med förslag 
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till ändringar på hemsidan.  
Upplands Lo: Förklarades vilande vid ordinarie årsmöte. Styrelsen har beslutat 
att tillstyrka bildandet av en interimstyrelse i ovanstående lokalområde from 
20091201 med följande personer; Tarja Hejda ordf , Karin Dahlbom sekr  och 
Håkan Dahlbom kassör. Håkan Dahlbom utsågs till firmatecknare för konto 38 
91 99-1. Samt beslutat att Håkan Dahlbom får i uppdrag att kontakta avgående 
kassör för överlämnade av dokumentation, material i lo samt räkenskaper. 
Punkten ang. Upplands lo, förklarades omedelbart justerad.  

  
§ 129 Kommande möten 

Telefonmöte söndag 20 december 20.00 
Extrainsatt telefonmöte  
 

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

 

 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


