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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2 i Svenska Collieklubben 2010-03-14 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande   
Jessica Richter  Kassör  
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot (ansluter 19.30) 
Thomas Strand   Suppleant 
Monica Johansson  Suppleant  
 
Meddelat förhinder: 
Elisabeth Landfors   Vice ordförande 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.00 
 
§ 13 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 14 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 15 Föregående protokoll (nr 12/2010 och nr 1/2010-konstituerande) 
Protokoll 12/2010 och 1/2010 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 16 Inkommande och utgående skrivelser 
Redovisas i särskild förteckning. IN1311 beslutar att stödja skrivelsen från 
Mentalgruppen SBK. 
 

§ 17 Beslut fattade på styrelselistar 
Beslutat att stödja skrivelsen (IN1311) gällande fortsatt krav på känd mental 
status vid brukstävlande. 
 

§ 18 Ekonomi 
Ekonomin är stabil. Jessica kontaktar SBK för att reda upp eventuell dubbel 
betalning för medlemskap. 

 
§ 19 Etik, lojalitet och sekretess 
 Informationsbladet ”Välkommen till collieklubbens styrelse 2010” gicks  
 igenom. 
 
§ 20 Kommittéer och uppdrag 
 Genomgång av kommittéerna. Färdig lista kommer att ligga på hemsidan. 
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§ 21  Arbetsordning, uppdragsbeskrivning och lathundar 
 Gås igenom mer noggrant på nästa arbetsmöte. 
 
§ 22 Kvarstående punkter 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår 
- Antal lokalområden inom Collieklubben: De synpunkter som inkommit 

genomförs. Reviderad indelning publiceras i colliebladet och på hemsidan. 
Punkten anses färdigbehandlad. 

- 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) 
 

§ 23 Pilotprojekt mentalindex 
Möte onsdag den 17 mars med bland annat Per Arvelius och Katja Grandison 
för fortsatta diskussioner om vad som bör finnas med i mentalindex., samt att 
upprätta ansökan till SKK. 

 
§ 24 Riksläger 2010 

Plats, instruktörer och priser är klara. Sista anmälningsdag 1 juni. Annons i 
colliebladet 
 

§ 25 Rapporter 
- Collie-SM 2013: Tomas har kontaktat Gävle Brukshundklubb för att eventuellt 
kunna arrangera collie-SM där 2013. Svar inväntas 
- Colliebladet: lämnas till tryck i slutet av mars. Informationsruta: Skicka in 
synpunkter på colliens exteriör inför domarkonferensen 2011, kallelse till 
medlemsmöte i samband med årets collie-SM, uppfödaravtal. Nästa tidning 
kommer ut efter midsommar. Arbete med denna påbörjas direkt när detta 
nummer är skickat till tryck.  
- hemsidan: i och med omarbetning av hemsidan föreslås att olika personer 
ansvarar för att se till att varsin del av hemsidan fungerar och är uppdaterad, 
 

§ 26 Övriga frågor 
a) Uppfödaravtal: Fundera på hur uppfödaravtal ska formuleras inför kommande 
arbetsmöte.  
b) Brev till uppfödare som gör kombinationer som strider mot RAS: information 
till berörda uppfödare om att kombinationen strider mot RAS och grundreglerna 
och därmed är delgett SKK och SBK.  

 
§ 27 Kommande möten 

Telefonmöte 11 april 19.00, möte nr 3 
Arbetsmöte 23-24 april, möte nr 4 
 

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

 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


