
SVENSKA COLLIEKLUBBEN  Styrelsemöte  Protokoll 6/2007 
 
2007-11-27 
 
Plats: Telefonmöte 
 
Tid: Kl 19.00 
 
Närvarande:  
Anna Wahlström 
Elisabeth Pettersson 
Margaretha Carlsson 
Anneli Johansson 
Monica Johansson 
Anita Braxenholm 
Ingela Pettersson 
Anmält förhinder: 
Eva Schömer 
Solweig Hultman-Stegman 
 
 
§ 82 Mötets öppnande 
 Ordförande Anna Wahlström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 83 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg 85 b, och tre punkter under övriga 
frågor. 

 
§ 84 Föregående protokoll (5/2007) 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 85  Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlista gicks igenom och bifogas. 
 
§ 85 b Ekonomi 
 Ekonomin är mycket god. 
 
§ 86 Collie-SM 2007 redovisning 

Margaretha Carlsson fördelar pengarna från SM-kontot till berörda parter 
enligt gällande regler. 

 
§ 87  Collie-SM 2008 

På mittbandet på 2008-års utställningsrosetter kommer texten ”SCK 40 år” 
att finnas, Kontaktperson för jubiléumsmiddagen i samband med SM 2008  
är Margaretha Carlsson. 
Extra blänkare på hemsidan om anmälningstiderna till circuiten. 
En separat inbjudan kommer att skickas till alla medlemmar om ”40-års 
kalaset”. 

  
§ 88 Årsmöte 2008 

Jönköpings BK är bokad för årsmötet. Vandrarhem är bokat för styrelsen 
till styrelsemötet i samband med årsmötet. Kallelse till årsmötet kommer i 
Handboken och kommer att finnas på hemsidan.   

 



§ 89 Pågående ärenden 
- Raskompendium  - tas upp på arbetshelgen i januari. 
- Ökat medlemsantal - tas upp på arbetshelgen i januari. 
- Hälsoregisteret - tas upp på arbetshelgen i januari. 
- Hedersmärken - tas upp på arbetshelgen i januari. 
- SM regler - tas upp på arbetshelgen i januari. 
- Almanacka 2008 – Meta har fått korrektur. Styrelse sida och 

kommiteér tas bort och SCK´s webbadress och telefonnummer samt 
info om LO sätts in i stället. 

- Offert partytält och catering (jubileumsmiddag 2008) - tas upp på 
arbetshelgen i januari. 

- Vallhundsgruppen – Ett möte kommer att genomföras där 
slutsatserna diskuteras. 

 
§ 90 Info från BACK- samarbete 

Tidigare betalningskrav på sen avbokning är nu tillbakadragna. Lokal 
samverkan diskuteras. 

 
§ 91 Info från Collielägret 
 Ny plats för årets läger undersöks.  
 
§ 92 Nytt LO 

Eva Nygren m.fl. vill starta ett nytt LO i Värmland . En interimstyrelse är 
vald. 

 
§ 93 Val till FS 

Valberedningens utskick gicks igenom. De valbara beslutades att 
nomineras till föreslagna poster. 

 
§ 94 Övriga frågor 

 Styrelseledamot i LO saknar medlemskap – en blänkare skickas 
till LO att se över sina rutiner angående medlemskontroll inför 
årsmötet. Styrelseledamöter måste ha gällande medlemskap. 

 Exteriörbeskrivarutbildning - Tre anmälningar. Prioriteras enligt 
följande, Margaretha Carlsson, Yvonne Andersson och Elisabeth 
Pettersson. 

 Domartidningen – Skickas till Barbro Olsson. 
 
§ 95  Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
Monica Johansson   Anna Wahlström 
 


