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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 14 i Svenska Collieklubben 2011-02-09 
 
Närvarande:    
Elisabeth Landfors  Vice ordförande 
Kirsten Wretstrand  Sekreterare 
Ingela Pettersson  Vice kassör    
Maria Nyman  Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot 
Thomas Strand  Suppleant   
    
Meddelat förhinder: 
Margaretha Carlsson  Ordförande  
Jessica Richter  Kassör  
Monica Johansson  Suppleant 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.00 
 
§ 203 Mötets öppnande 

Vice ordförande Elisabeth Landfors hälsade välkommen och förklarade mötet  
öppnat. 

§ 204 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 

§ 205 Föregående protokoll 12/2011 och 13/2011 
 Protokoll 12/2011 och 13/2011 gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
§ 206 Inkommande och utgående skrivelser 
 IN 1203 , IN 1213 och IN 1215 svar formuleras färdigt via styrelselistan. 
   
§ 207 Beslut fattade på styrelselistan 

Inga beslut fattade.  
 
§ 208 Ekonomi 
 Bordläggs.  
 
§ 209 Att göra listan 
 Bordläggs. 
 
§ 210  Projekt Mentalt Sund Collie 

Avstämningsmöte med projektgruppen kommande vecka.  
 

§ 210 Rapporter 
- Colliebladet: Från och med CB 1/2011 har vi nytt tryckeri i Estland, Paar. Alla 
nummer blir helt i färg. Att skicka CB som brevföreningsbrev (nr 1-3) blir billi-
gast, Ansöka för detta ska skrivas. Ansökan görs av behörig firmatecknare.  
Med den nya sändingsformen sänker vi kostnaden för utskick med nästan 
30.000:-.  
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Arbete pågår med CB nr 1. Diskussion om ny medlem i redaktionen, 
- Hemsidan: Idé om gratulationssida på hemsidan. Vi behöver hitta en ansvarig 
för webshopen och pr-produkter.  

 Informationstexten för de exteriöra valphänvisningskraven ska uppdateras enl. 
nya utställningsbestämmelserna (2:a i kvalitet eller Very Good) 
- Organisationskonferens: Jan redovisade kort kring anteckningar och diskussio-
ner från organisationskonferensen. Mycket beröm och positiv respons på presen-
tationen av Mentalt Sund Collie på rasklubbsträffen.  
 

§ 211 Konferens 19-20 februari 
Sista förberedelserna inför konferensen. Overhead presentationerna uppdateras 
med några nya bilder. Logotyper för företag som sponsrar ska finnas med i kon-
ferensens dokument.  
Konferensdeltagarna får följande material innan konferensen: Deltagarlista, pro-
gram, vägbeskrivning samt en kort information om genetik. 
Dryck till maten betalas av varje deltagare, ingår inte. Klubben bjuder på snacks 
och dryck på kvällen. 
 

§ 212 Medlemsmöte 20 februari 
Dagordning färdigställs och läggs ut på hemsidan, ska bland annat innehålla in-
formation om RAS-dokumentet, information från styrelsen angående vilka re-
misser vi svarat på. 
 

§ 213 Årsmöte och årsmöteshandlingar 
Påminnelse skickas ut till de som inte skickat in underlag. Årsmöteshandlingar-
na färdigställs under nästkommande helg (18-20 februari).  
 

§ 214 Övriga  
 MT-remissen: Svar utarbetas via styrelselistan. Styrelsen beslutar att inte stödja 

förslaget till förändringar i MT gällande nya poänggränser. Styrelsen beslutar att 
inte stödja förslaget att ta bort kravet på godkänd höftledsstatus för att få titeln 
KORAD. Ingela Pettersson reserverar sig mot det sistnämnda beslutet.  
Uppfödarutbildning: Genomgång av reviderat material. Alla delar i uppfödarut-
bildningen är fristående block som arrangeras i form av studiecirkel. Förslag att 
tillföra ytterligare ett block specifikt för uppfödare - Avelsplanering (förslag till 
innehåll, hur väljer jag avelspartner till min hane/tik, att tänka avel i flera steg, 
parning, dräktighet, valpning, valptiden, stöd till valpköpare).  
Ett försättsblad för hela utbildningspaketet behövs, utbildningen är kostnadsfri 
men man står själv för materialet, den får ta så lång tid det behövs. För att gå det 
sista blocket - Avelsplanering - ska man ha gått alla andra delar.  

 
§ 215 Kommande möten 
 Arbetsmöte fredag 18 februari ca 19.00 
 

 
§ 216 Mötets avslutande 

Vice ordförande Elisabeth Landfors tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 

Protokollsekreterare   Ordförande 
 
 
Maria Nyman   Elisabeth Landfors  


