
  
 
Svenska Collieklubben 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 13 i Svenska Collieklubben 2009-02-15 
 
Närvarande:    
Anna Wahlström Ordförande  
Margaretha Carlsson Kassör  
Ingela Pettersson Vice kassör 
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Anita Braxenholm Ledamot  
Maria Nyman Protokollsekreterare 
Annette Andersson Suppleant 
 
Tid: Kl.18.00 
Plats: Telefonmöte 
 
§ 204 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 205 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 206 Föregående protokoll (nr 11/2009 och nr 12/2009) 

Föregående protokoll nr 11/2009 gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna. Protokoll nr 12/2009 bordläggs.  

 
§ 207 Inkommande och utgående skrivelser 
 Redovisas i särskild förteckning. IN 1204 Remiss stadgar för rasklubb läses 

igenom och diskuteras på styrelselistan innan årsmötet. 
 
§ 208 Beslut fattade på styrelselistan 

Inga beslut fattade. 
 
§ 209 Ekonomi 
 Ekonomin är fortsatt god.  
 
§ 210 Kvarstående punkter: 

- Raskompendiet: Kompendiet har gått till tryck. 
- Anlitande av fotografer, text till LO-pärmen : bordläggs 
- Info till nya medlemmar: bordläggs 
- Valphänvisning SKK/SCK, text pga. SKK:s generella valphänvisning: Inget 

datum för när SKK kommer att sjösätta sin valphänvisning. 
- Hälsostudie av collie – samarbete med SLU: bordläggs 
- Antal lokalområden inom collieklubben: bordläggs 
- Ny rasfolder: bordläggs 
- Svar på remiss från SKK: Remissvaret gicks igenom med några slutgiltiga 

revideringar. Uppdras åt Kirsten att skicka brevet. 
 



§ 211 Årsmötet 
- Mötesordförande och bisittare: Behov av eventuell bisittare på årsmötet 

disktuerades.  
- Lunch kommer att serveras omkring kl 12.00. 
- Hands-on med Charlotte Höier: hämtas med taxi på Arlanda. Hon måste åka 

senast 16.15 från Kydingeholm, planet lyfter 18.05 från Arlanda. 
- Present till Xxx: som tack för allt jobb med raskompendiet 

beslutades att uppmärksamma Xxx med en present i samband 
med årsmötet. Uppdrogs åt Meta att ordna present. 

- Snacks och dryck: säljs i baren efter middagen på lördag kväll. Meta 
handlar. 

- Valberedningen förslag: Om valberedningens förslag går igenom hålls ett 
konstituerande styrelsemöte på söndag efter frukost. De nya styrelse-
medlemmarna ombeds stanna till söndagen. 

 
§ 212 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§ 213 Nästa möte 

Arbetsmöte fredag 27 februari i samband med årsmötet.  
 
§ 214 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Anna Wahlström 


