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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 3 i Svenska Collieklubben 2010-04-11 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande  
Elisabeth Landfors  Vice ordförande  
Jessica Richter  Kassör  
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Thomas Strand   Suppleant  
 
Meddelat förhinder: 
Jan Klerung   Ledamot 
Monica Johansson  Suppleant 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.00 
 
§ 29 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 30 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 31 Föregående protokoll (nr 2/2010) 
Protokoll 2/2010 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 32 Inkommande och utgående skrivelser 
Redovisas i särskild förteckning. Beslutar att skicka ut skrivelserna (IN0103 och 
IN0109) till lokalområdena. Besvarar skrivelse (IN0111), Beslutar att Yvonne 
Brink och Fredrik Norgren ska bli examinatorer på collie samt att vi återkommer 
med ev. ytterligare namn. 
 

§ 33 Beslut fattade på styrelselistan 
Inga beslut fattade. 
 

§ 34 Ekonomi 
Ekonomin är stabil. 

 
§ 35 Kvarstående punkter 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår, sammanförs 
fortsättningsvis med Pilotprojekt mentalindex. 

- Uppdatera LO-pärm: Tomas har kontaktat xxxx och xxxx för att hjälpa till 
med uppdatering av vissa flikar. Fokus för uppdateringen ligger på de 
förändringar som de nya stadgarna innebär. 
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- Uppfödaravtal: bordläggs 
- Avstämning gamla styrelseprotokoll: bordläggs 
- Ansvarsområden på hemsidan: Kirsten utarbetar ett förslag som skickas ut 

på styrelselistan. Beslutas på arbetsmötet. 
 

§ 36 Att göra listan 
Tagit bort de uppdrag som är slutförda. Fyll på att göra listan som ligger ute.  
 

§ 37 Rapporter 
- Pilotprojekt mentalindex: Meta rapporterar om aktuell status i ärendet. 

Sammankallar ordförande/kontaktpersoner i lokalområdena för information. 
Beslutar att Margaretha Carlsson, Elisabeth Landfors, Anita Braxenholm 
samt Kerstin Persson ansvarar för att driva projektet tills det att det är 
slutfört. De ansvarar även för att löpande rapportera till styrelsen.  

- Colliebladet: Colliebladet har gått till tryck. Nästa nummer som är ett 
sommarnummer kommer att ha tema ”Collie på kurs”. Manusstopp för det 
numret är 1 juni. 

- Centralt sponsoravtal: Meta har haft ett telefonmöte med alla ordföranden i 
lokalområdena och har enligt uppdrag tagit kontakt med en foderfirma för 
att teckna ett centralt sponsoravtal. Detta avtal kommer att gälla från 2011. 
Meta rapporterar om hur arbetet fortskrider på styrelselistan.  

- Collieläger 2010: Förhandling med Karlsborgs BK om hyra av agilitybanan 
pågår.  

- Collie-SM 2013: Gävle Bk ställer sig positiv till arrangemanget, men innan 
arbete fortskrider inväntas skriftlig bekräftelse.  
 

§ 38 Övriga frågor 
a) Västerbottens LO: Eftersom lokalområdet numera ingår i l Norrbottens lo,  
ska kontot avslutas och pengarna överföras till centralstyrelsen. Kirsten 
kontaktar xxxx för att avsluta webbhotellet och flytta domännamnet. xxxx 
ombesörjer att alla konton avslutas. 

 b) Vilande lokalområden: Meta kontaktar de vilande, numer sammanslagna 
lokalområdena, för att flytta/avsluta deras hemsidor. 

 
§ 39 Kommande möten 

Arbetsmöte 23-24 april, möte nr 4 
 

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

 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


