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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 i Svenska Collieklubben 2010-08-17 
 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande 
Jessica Richter  Kassör    
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare   

Maria Nyman  Protokollsekreterare   

Jan Klerung  Ledamot   
Monica Johansson  Suppleant ersätter ledamot 
Thomas Strand  Suppleant  
 
    
Meddelat förhinder: 
Monica Johansson  
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 20.00 
 
 
 
§ 95 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 96 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen med tillägg 92a Kennelregistret. 

§ 97 Föregående protokoll   
 Protokoll nr 6/2010 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
  
§ 98 Inkommande och utgående skrivelser 
 Redovisas i särskild företeckning. 
 IN0503 Inbjudan till rasdata utbildning fortsättning, Monica J och Elisabeth L åker 

på utbildningen. 
IN0504 Inbjudan skickad till Avelsmåls- och uppfödarkommittén. Skicka en 
påminnelse.  
IN0506 Inbjudan skickad till Avels- och uppfödarkommittén.  
IN0509 skickas även till mentalansvarig Stellan Tjernström 

 
 
 
 



§ 99 Beslut fattade på styrelselistan 
 Inga beslut fattade. 
 
§ 100 Ekonomi 
 Resultat och balansräkningen gicks igenom och lades därefter till handlingarna.   
 
§ 101            Kvarstående punkter 
   Uppdatera LO-pärm- senaste revideringen av arbetsbeskrivning kontaktpersoner i   
                    Lo mailas ut på styrelselistan och läggs därefter in i LO-pärmen. Punkten anses 
                    därmed avslutad. 
 
§ 102 Att göra listan 
 Uppdaterad och redigerad. 
   
§ 103 Rapporter 
 Colliebladet: Arbetet med nästa collieblad är påbörjat. Beslutar att införande av 

korade, tjänstehundar och champions från och med denna handbok kostar 100:-
Hemsidan: Webbshopen behöver omarbetas. JR ser över möjligheten att omarbeta. 

 Sponsoravtal: Arbetet pågår. 
 Collie-SM 2013: MC har haft kontakt med XXXXX för fortsatt planering. 
   
§ 104 Pilotprojekt Mentalt Sund Collie 
 MC informerar om projektets fortskridande. Planeras för ett möte med KHM 16 

november för redovisning av Fas 1. Därefter kan Fas 2 påbörjas. 
Redovisning av projektet kommer att ske på Colliekonferensen i februari 2011. 
Beslutar att Colliekonferens 19-20 februari hålls på Lövudden i Västerås. 

 
§ 105 Avelspolicyn 
 Senaste uppdateringen redovisades på medlemsmötet i Oskarshamn i juli.  
 
§ 106 Uppfödarutbildning 
 Ett utkast med förslag till mål skickas till Avels- och uppfödarkommittén.  

Ett förslag till uppfödarutbildning ska finnas färdigt till konferensen i februari -11. 
 
§ 107 Uppfödaravtal / Kennelregistret   
 Beslutar att för närvarande ej arbeta vidare med uppfödaravtal utan istället se över 

indelningen av Kennelregistret på SCK:s hemsida. En uppdelning utifrån status på 
kennelns valpkullar. En första lista för de som uppfyller valphänvisningskraven och 
en andra lista för de som inte uppfyller kraven. Beslutades att ta ut en avgift på 100:- 
/ år och kennel för att få stå med i kennelregistret. Diskuterades även möjligheten att 
redovisa en hanhundslista. Frågorna lämnas vidare till Avels- och uppfödar-
kommittén. 

 
§ 108 Övriga frågor 
 a) Kennelregistret: Diskussion om kennlar som missar att länka till SCK. 

b) Årsmöte: Undersöka om lokal i Jönköping inför kommande årsmöte. 
 



§ 109 Kommande möten 
 Telefonmöte torsdag 9 september 20.00 
 
§ 110 Mötets avslutande 
 Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
Protokollsekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 
   
 
  
 
  
  


