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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2007-01-11 Nr 8/2007
   
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Anneli Johansson  Sekreterare 
Monica Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Solweig Hultman-Stegman  Vice Kassör 
Karin Carlsson  Suppleant 
Eva Schömer   Suppleant 
 
 
§ 84 Mötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 85 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 86 Föregående protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna, med den justeringen att PR-
muggar ska tas fram till jubileumsåret och inte som står i protokollet till 
årsmötet 2007. 

 
§ 87 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna.  
 .   
§ 88 Ekonomin 
 Balans och resultat gicks igenom. Resultatet för året är mycket bra. 
   
§ 89 Årsmötet 2007 

• Verksamhetsberättelse 2006-verksamhetsberättelsen gicks igenom och 
kompletterades. 

• Bokslut 2006-bordlades. Beslut tas på styrelselistan 
• Budget 2007-bordlades. Beslut tas på styrelselistan 
• Prioriterade verksamhetsmål 2007- fastställdes enligt tidigare förslag. 
• Verksamhetsinriktning 2008-fastställdes enligt tidigare förslag. 
• Inkomna motioner- Motion från Wanda och Lars Forsberg avslogs för 

att den innehåller  flera sakfel samt att vi tror att effekten blir att antalet 
MH-beskrivna hundar kommer att minska, vilket inte överensstämmer 
med vår avelspolicyn. 
Motion från Upplands Lo, avslogs för att det är styrelsens mening att vi i 
vår avelspolicyn arbetar för att få fler arbetande hundar och motionen 
motverkar detta. 

• Praktiska frågor- inför årsmötet gicks igenom. Årsmötet kommer att 
hållas på Timrå BK och Meta har tillfrågat ordförande inför mötet. 
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Styrelsemöte hos Meta på fredag kväll samt ett arbetsmöte på lördag 
kväll - söndag för den valda styrelsen. 

• Årsberättelse för Holmströms fond- Meta skriver efter att bokslutet är 
klart. 

  
§ 90 Colliebladet 

• Styckepris på handboken – Pris för de få ex vi har över är 50:-.  
• Årsprenumerationen är fr.o.m 2007 400:-. 
• Ny annons eller reducering av priset som ersättning för tryckfel i annons  

i handboken 2006 till Cordylines kennel.  
• CB på webben diskuterades. Redaktionen tillsammans med Meta och 

Anneli utreder frågan och återkommer till styrelsen. 
• Karin Carlsson mailar till Katarina Linde med en förfrågan om hon kan 

skriva en artikel ang. trånga tikar till CB. 
 
§ 91 SCK:s webbplats 
 Beslut tas om att utöka server-utrymmet. 

 
§ 92  Collie-SM 2007 
 Arbetet går enligt planerna.  
  
§ 93 Circuit-utställning 2008 

Avgiften för parklass är 10Euro alternativt 20 Euroberoende på när anmälan 
kommer in. Möte är planerat med arbetsgruppen för att påbörja arbetet med 
detaljer.  

 
§ 94 Övriga frågor 
 Medlemsvärvningen för 2006 har vunnits av Wanda Forsberg. 
 
§ 95        Nästa möte 

Styrelsemöte hos Margaretha Carlsson fredag kväll 2/319,00, och 
arbetskonferens lördag 3/3 efter årsmötet - söndag 4/3. 

 .  
§ 96 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
  
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
 
Monica Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare     Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


