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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 6 i Svenska Collieklubben 2009-08-17 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande   
Jessica Richter  Kassör  
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot  
Toma Strand   Suppleant   
 
Anette Andersson  meddelat förhinder 
Plats: Telefonmöte 
Tid:19.00 
 
 
§ 84 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 85 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 86  Föregående protokoll (nr 5/2009 samt medlemsmöte) 
 Protokoll 4/2009 gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 

 
§ 87 Inkommande och utgående skrivelser 

IN602, Meta kontaktar berört lo 
IN603 Normalstadgar för SBK, bordläggs 
Redovisas i särskild förteckning.  
 

§ 88 Beslut fattade på styrelselistan 
 Inga beslut fattade.  
 
§ 89 Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god. Beslutar att bifalla Närke-Västmanland Los äskande   
om bistånd till utbildande av figuranter. 

 
§ 90 Kvarstående punkter 

- Anlitande av fotografer, text till LO-pärmen: kvarstår. Meta påminner Anna 
om texten till LO-pärmen.  

- Info till nya medlemmar: Kirsten arbetar vidare med ett förslag till tillägg 
nytt välkomstbrev. Arbetet fortsätter.  

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår 
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- Antal lokalområden inom Collieklubben: Fortsatta diskussioner kring 
lokalområdes indelning med Jans förslag som underlag sker på arbetsmötet i 
september. 

- Ny rasfolder: kvarstår 
- Uppdatera LO-pärm: kvarstår 

 
§ 91 Enkät och konferens  

Enkäten är färdig och läggs ut till veckan. Instruktioner för konferensen är 
utskickad till lokalområdena. Styrelsemedlemmarna hjälper till med presentation 
och instruktioner i de lokalområden som ligger närmast. Datum för möten och 
vilka styrelsemedlemmar som medverkar på respektive möte skrivs in på 
styrelselistan.  

  
§ 92 SM arrangör 2012 

Bordläggs. 
 
§ 93 Rapporter 

- Att göra listan: Gicks igenom 
- Colliebladet: Arbetet har påbörjats med nästa collieblad. Många artiklar har 

kommit in. Pressmeddelande från SKK ska finnas med i kommande CB. 
Detta för att få ha rasmontern på HUND 2009 gratis. Annons om sista datum 
för inskickning av champion- och korningsannonser till handboken ska 
finnas med i kommande nummer. Tillfråga Monika Johansson om hon kan 
ta emot material till dessa annonser. Viktigt att arbetet med att få annonsörer 
till kommande collieblad fortsätter.  
 

§ 95 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

  
§ 96 Kommande möten 
 Arbetsmöte 12- 13 september 
 Arbetsmöte 31 oktober - 1 november 
 
§ 97 Mötets avslutande 

Ordförande Margareta Carlsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 

 

 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


