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Tid: Kl 19.00 
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Anna Wahlström, Meta Carlsson, Elisabeth Pettersson, Ingela Pettersson, Anita 
Braxenholm, Annette Andersson samt Kirsten Wretstrand 
 
 

Protokoll nr 9 för styrelsemöte 2008-12-07 
 
§ 144 Mötets öppnande 

Ordförande Anna Wahlström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 145  Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen med följande tillägg – Övriga frågor: 1)Enkät 
uppfödare samt 2)Info till nya medlemmar. 
Samt ny punkt pga. frånvaro av protokollsekreterare. 
 

§ 145b Val av mötessekreterare 
 Kirsten Wretstrand valdes till protokollförare. 
 
§ 146 Föregående protokoll (nr 8/2008) 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

  
§ 147 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom med följande kommentarer: 

Post IN 1008: Arbetet med RAS för collie är på gång. 
Post In 1007: SBK:s avelskurs del II har vi redan personal som har gått. Inget 
nytt behov.  
Post IN 1016: Styrelsen beslutar att skicka Meta C och Kirsten W till 
organisationskonferensen 2009. 
Post IN+UT 1018: Styrelsen beslutar att tillskriva Upplands lo. Meta C får i 
uppdrag att skriva ett brev.   

 
§ 148 Beslut fattade på styrelselistan 
 Punkten bordläggs pga. frånvaro av protokollsekreterare. 
 
§ 149 Ekonomi 

SCK:s ekonomi är fortsatt god. Därför beslutades att inte fakturera lokal-
områdena för deras andel av kostnaderna för lokalområdeskonferensen.  

  



§ 150 Kvarstående punkter 
a) Raskompendiet 

Arbetet fortskrider. Ulla har översatt allt utom bildtexterna och logga samt 
vårt förord skall skickas till Charlotte Hoier.  

b) Anlitande av fotografer – text till LO-pärmen. Bordläggs. 
c) Brev till SKK via C-rus angående domarauktorisation 

Meta C har skrivit brevet. 
d) Ny rasfolder 

Annette kan nu fortsätta jobbet när ny dator införskaffats. Gör en PDF som 
läggs ut på styrelselistan. 

 
§ 151 Webbplatsen sck.cc 

Innan jul skall det förhoppningsvis finnas en ny webshop. AHDesign har tagit 
fram ett formulär för beställning av varor med det återstår lite arbete med 
artikelnummer och bilder på nya grejer. 
Ingela har blivit utsedd till att hantera kennelregistret på hemsidan. Mailen går 
numer till hennes medlem@sck.cc. Lättare så här för då kan hon ju kolla 
medlemsregistret med en gång.  
När det gäller genomgången av kennelregistret map medlemskap så skall arbetet 
påbörjas igen nu när handboken är klar. Det finns ett brev framtaget som skall 
användas.   
Vidare sker det konstant lite förändringar allt eftersom vi hittar fel, får nya idéer, 
saker som saknas.  
Bl.a. finns ingen info om SCK:s officiella adress eller PG nummer. Under 
Aktiviteter kommer det att beskrivas hur man gör för att anmäla sig till olika 
arrangemang som SCK anordnar.   
 

§ 152 Colliebladet 
Handboken är klar. Samarbetet med tryckeriet har gått väldigt bra och det skall 
bli spännande att se slutresultatet. Även samarbetet i redaktionen har gått bra 
och det känns som att vi har funnit våra platser.  
Colliebladet för 2009 
Nr 1 INFOBLADET webversion skall vara klar 15 feb. 
Nr 2 klar 15 maj 
Nr 3 klar 15 september 
Nr 4 klar 15 december 
Specialnummer ”Collie Kan”. 
Annette har en idé om ett specialnummer som skall innehålla intervjuer och 
bilder på collieekipage inom allt som en collie kan brukas till. Vi skall aktivt 
försöka hitta annonsörer till detta specialblad. Omfattningen blir med andra ord 
beroende på antalet annonser. Målet är att Collie Kan bladet skall vara 
finansierat via annonser. Collie Kan skall ses som en start som visar hur 
fantastik allsidig en bra collie är.   
 

§ 153 Collielägret 2009 
 Annons i handboken samt på hemsidan.   
 
§ 154 Annons Hundsport 
 Beslut fattades att SCK skall ha en annons likt 2008 under 2009.  
 



§ 155 Årsmötet 2009 
- Vem gör vad? – genomgång av Kirstens förslag 

o Förslaget OK och det som Maria N skall sammanställa skall skickas 
direkt till henne. 

- Behandling av inkomna motioner 
o Genomgång av motionerna med styrelsens kommentarer. 

Motiveringarna blev inte helt klara utan får färdigbehandlas på 
styrelselistan.  

- Verksamhetsplanen inkl. budget för 2009 skall vi göra tillsammans.  
Vi får hålla fler telefonmöte om detta. 

 
§ 156 Övriga frågor 

1) Enkät uppfödare 
Vi måste ta hjälp av folk som kan det här med hur man ställer frågor m.m. 
för annars får vi ingen nytta av resultatet. De kvarvarande i styrelsen får i 
uppdrag att fortsätta arbetet. 

2) Info till nya medlemmar 
En översyn av vilken information vi ger till våra nya medlemmar behövs. 
Samt idéer om hur vi når valpköpare just när de köpt sin collievalp. De 
kvarvarande i styrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet. 

 
§ 157 Kommande möten 
 Telefonmöte tisdag 30 december kl. 17:00 
 Telefonmöte söndag 18 januari kl. 18:00 
  
§ 158 Mötets avslutande 
 Ordförande Anna Wahlström tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Kirsten Wretstrand   Anna Wahlström 
 

 

 


