
 

  Sid 1(3) 

 
Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 12 i Svenska Collieklubben 2010-02-14 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande   
Elisabeth Landfors  Vice ordförande  
Jessica Richter  Kassör  
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot  
Thomas Strand   Suppleant  
 
Meddelat förhinder: 
Annette Andersson   Suppleant 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 20.00 
 
§ 176 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 177 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 178  Föregående protokoll (nr 11/2009) 
Protokoll 11/2009 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 179 Inkommande och utgående skrivelser 
Redovisas i särskild förteckning. IN1206 beslutar att Meta deltar i testutbildning 
av SBKs nya medlemssystem.  
IN1214 svar utarbetas via styrelselistan. 
 

§ 180 Beslut fattade på styrelselistan. 
 Beslutat att inte stödja Schäferklubben i skrivelse angående nya stadgarna. 

Beslutat att tillskriva revisorerna gällande användandet av bilder på hemsidan 
och i colliebladet. 
 

§ 181 Ekonomi 
Ekonomin är stabil. 

 
§ 182 Kvarstående punkter 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår 
- Antal lokalområden inom Collieklubben: kvarstår 
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- Uppdatera LO-pärm: beslutar att bilda en grupp tillfråga några personer ur i 
lokalområdena för att hjälpa till med uppdatering av vissa flikar (bland annat 
Marie Edlund, Dag Gagnér) 

 
§ 183 Årsmöte 2010 

Boende för mötesordförande är bokat. Påminnelse om att boka fika för 
årsmötesdeltagare. Slutgiltig översyn av årsmöteshandlingarna.   
 

§ 184 Att göra listan 
Uppdaterad. Skickas ut på styrelselistan. 
 

§ 185 Rapporter 
- minnesanteckningar Lo-konferens samt utvärdering: bordläggs 
- organisationskonferens: gick igenom Bettans minnesanteckningar. Viktigt att      
framhäva brukshundklubbens nya hemsida, genomgång av de föreslagna 
namnen till FS. 

 - Föreslås att skicka en utmaning till alla lokalområden om att  
exteriörbeskriva så många hundar som möjligt. Det framhölls att korrekta  
mätstickor (exteriörmätsticka) måste finnas tillgängliga vid  
exteriörbeskrivningar. 

 - Agria kommer att starta ett skadeprojekt där man ska undersöka vad det beror 
på att SBKmedlemmars hundar av brukshundras är överrepresenterade i 
skadestatistiken. 
- protokoll 11 §170: bordläggs 
- uppfödarutbildning/avtal: sammanställning över de önskemål som framkommit 
på lokalområdeskonferensen läggs ut på styrelselistan. 
- möte med SKK 4 mars: förberedande möte mellan de som ska delta på mötet.  
Materialet som ska presenteras på mötet läggs ut på styrelselistan innan 4 mars.  
- colliebladet: lämnas till tryck i slutet av mars.  
- hemsidan: viss omarbetning av hemsidan, bland annat med en ny flik för  
uppfödare 
- brev till uppfödare som ej är medlem: den slutgiltiga texten till  
brevet/foldern fastställs på styrelselistan. Beslutar att skriva ut 10st på färgat  
papper. Beslutar att Anita ansvarar för att skicka ut foldern till de uppfödare  
som inte är medlemmar. 
- brev till lokalområden med förtydliganden: Jan utarbetar ett förslag till brev.  
Slutgiltig formulering fastställs på styrelselistan. 
- priskommittéer: till kommande år behöver en revidering över de olika  
vandringspriserna göras för att i möjligaste mån undvika misstolkningar.  
Föreslås att anlita Ingchaloma för Svenska Collieklubbens vandringspriser  
kommande 5 år. Beslutar att inhämta offert från henne. Beslutar att beställa  
jetonger i två olika storlekar till årets plaketter samt kommande års plaketter. 
 

§ 186 Övriga frågor 
a)SBKs medlemssystem: Ingela och Meta skriver ett brev om hur man själv kan 
administrera sitt medlemskap samt skriva ut medlemskort via 
brukshundklubbens hemsida. Denna information läggs även ut på hemsidan.  
  

§ 187 Kommande möten 
 Inga fler möten innan årsmötet. 
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§ 188 Mötets avslutande 
Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 

 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


