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Protokoll fört vid styrelsemöte 11 i Svenska Collieklubben 2012-01-16 

Närvarande:   
Margaretha Carlsson Ordförande   

Jan Klerung Vice ordförande   

Kirsten Wretstrand Sekreterare   

Ingela Pettersson  Ledamot/medlemsansvarig   

Elisabeth Bauer Ledamot   
Monika Johansson Ledamot (ordinarie ledamot fr.o.m. kassörens utträde ur styrelsen) 

Meddelat förhinder:   

Elisabeth Bauer  Ledamot   
Anita Braxenholm Suppleant 

Plats: Telefonmöte  Tid: 19.39   

 

§ 136 Mötets öppnande   
Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 137 Godkännande av dagordning   
Mötet godkände dagordningen med tillägget att § 125 Postlistan ändras till § 125 
Postlistan och Att göra-listan. 

§ 138 Val av justeringsman   
Monica Johansson valdes till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 139 Föregående protokoll (nr 10/2011)   
Protokoll 10/2011gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

§ 140 Postlistan och Att göra-listan   

Postlistan: In- och utgåendeskrivelser gicks igenom. Redovisas i särskild förteckning.   

Att göra listan:  Gicks igenom. Ett antal poster är färdiga och tas därmed bort.  
2012-01-16 - fråga om arrangerande av lydnadstävlingar på rasspecialer. 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§ 141  Ekonomi   

Ordförande redogjorde för ekonomin.   

§ 142 Beslut tagna på styrelselistan   
75 % av kostnaden för utbildning MH-figuranter till Norra Svealand betalas av SCK 
centralt. 5 deltagare. 

  Blommar skickades ut till nyår till några som tack för det gånga året. 

§ 143 Årsmöte - handlingar - bokslut   
Diskussion om mål och riktlinjer för 2013 och 2014 samt förslag från styrelsen till 
årsmötet diskuterades. 

§ 144 Projekt Mentalt sund collie.   
Ordförande informerade om att projektgruppen kommer att utarbeta ett 
informationsmaterial där man förklarar lite extra om projektet och de olika termerna som 
används. Även SKK och SBKs syn på projektet kommer att finnas med i 
informationsbladet. 

§ 145 LO-konferens   

Deltagarförteckning är klart program och arbetsfördelning tas via styrelselistan. 

§ 146 Övriga rapporter    

Avelspolicy: - bordläggs   
Rasklubbsträff  3 februari: Meta och Anita närvarar på träffen och förbereder svar på de 
frågor som skickats ut. Alla ser över de frågor som ställts för att kunna bidra med svar. 
Svaren som utarbetas läggs ut på styrelselistan för övriga att kommentera. Fråga om 
rasklubben kan bestämma avgiften för mh själv. Lyft frågan om monter vid bruks-SM.   
TEMA utbildning 21-22 april SKK: Det har kommit en inbjudan till 
mentalitetsutbildning.    

RAS/RUS konferens 2:a helgen i april: Ev. kommer Kirsten att kunna närvara.   
Colliebladet: CB nr 1 trycks 1 mars och kommer ut 15 mars. Samma utgivningsplan och 
upplägg som föregående år. Det behövs en kontaktperson från varje lo som kan ansvara 
för att ta bilder och skriva lite för att få med små notiser och korta reportage kring olika 
aktiviteter. Viktigt att de nya avgifterna finns med i nästa CB.   
Hemsidan: Aktivitetskalendern för 2012 finns nu ute. Även Norska Collie klubbens 
utställningar finns med i kalendern. 
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§ 147 Övriga frågor   
Collieägarutbildningen: Färdigställs slutgiltigt när den gås igenom på lo-konferensen. 

§ 148 Kommande möten   

Telefonmöte avstämning inför lo-konferensen onsdag 1 februari, 2012 kl. 19.30   

§ 149 Mötets avslutande   
Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet Ordförande Justeras 

Maria Nyman Margaretha Carlsson Monica Johansson 


