
Svenska Collieklubben 
 
Styrelsemöte nr 5  2007-09-28 -- 09-29 
 
Närvarande:  
Anna Wahlström 
Margaretha Carlsson 
Anita Braxenholm 
Monica Johansson 
Solweig Hultman-Stegman 
 
Anmält förhinder: 
Elisabeth Pettersson 
Ingela Pettersson 
Anneli Johansson 
Eva Schömer 
 
 
 
§ 69 Mötet öppnas 
 Ordförande Anna Wahlström hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 70  Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes.  
  
§ 71 Föregående protokoll (4/2007) 

Protokollet godkändes med tillägget av närvarande: Anna Wahlström, Elisabeth 
Pettersson, Margaretha Carlsson, Anneli Johansson, Anita Braxenholm, Monica 
Johansson, Eva Schömer, Solweig Hultman-Stegman. 

 
§ 72 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan bifogas. 
 Beslut tas om att inte länka från hemsidan till privatpersoner. 
 Eva Schömer tillfrågas om att se över stadgeremissen. 
 Anneli Johansson tillfrågas om att vara kontaktperson för SBK´s nya extranät. 

Anna Wahlström tillskriver SBK om den korta remisstiden på ovan nämnda och 
Monica Johansson tar upp det samma på nästa RASK möte. 
Anna Wahlström tar kontakt med Nina Svedegård om SKK-information i 
Handboken. 
Under 2006-2007 har stort antal domaransökningar tillstyrkts. Styrelsen 
beslutade att under den närmaste tiden ha en större återhållsamhet av 
tillstyrkande för att ge de tidigare godkända domarna möjlighet att tjänstgöra.  
Postlistan kompletterades med följande utgående skrivelser: 
- Anita Braxenholm tillskrev Lennart Garmer 070903 angående nya 
ögonsjukdomar. 
- Anna Wahlström tillskrev Upplands Lo ang MH ansvarig. 

 
§ 73 Beslut fattade på styrelselistan 
 Beslut har tagits om att Bo Wiberg ska uppföras på aspiranttjänstgöringslistan. 
 Beslut har tagits om att XX ansökan om dispens ska avslås. 
 Beslut har tagits om ändring av prioritering inför MT och MH. 
 



§ 74 Ekonomi 
 Ekonomin är fortsatt mycket god. 
 
§ 75 Pågående ärenden 

- Raskompendiet – inget nytt att rapportera. 
- Ökat medlemsantal – på senare tid har medlemstillströmningen varit god. 

Punkten kvarstår. 
- Hälsoregister – frågan kvarstår. 
- Hedersmärken – Anna har kontaktat Ahl-original, ännu inget svar.  
- PR-produkter – Collieshopen fungerar utmärkt. Punkten avslutades. 
- SM-regler – Margaretha Carlsson får i uppdrag att tillsammans med RUS 

göra en lathund för SM arrangemang. Frågan i övrigt bordläggs.  
- Översättning av avelspolicyn – Översättningen är klar, och kommer snarast 

att publiceras på hemsidan. Beslut tas om att tillfråga Anneli Johansson om 
en framsida och Margaretha Carlsson skriver ett förord. Biosupébiljetter 
skickas som tack för hjälpen. Punkten avslutas. 

- Almanacka 2008 – Ett litet antal medlemsannonser i årets almanacka. 150 
exemplar av almanackan beställs.  

- Offert partytält och catering (jubileumsmiddag 2008) 
Solweig Hultman-Stegman redogör för sitt arbete med detta. Mycket arbete 
återstår. 

 
§ 76 Rapporter 
 Avelspolicyn – Anita rapporterar. Trend som visar vikande deltagande på MH.  
 Uppfödarkonferensen – inställs för andra gången i rad p.g.a. lågt deltagarantal.  
 Konferensens vara eller icke vara diskuterades.  
 
§ 77 RUS 

Utställningarna för 2010, 8 stycken kommer att ansökas inom kort. 
Dubbelutställningen i Bureå kommer att ansökas om igen. 
Nya exteriörprotokollet 
Margaretha Carlsson rapporterar från exteriörbeskrivarkonferensen. Arbetet med 
det nya protokollet pågår. Redovisning kommer att ske i stapelform.  
Grupparbeten har genomförts för att rasanpassa protokollet. Synpunkter har 
inkommit från deltagande beskrivare. Protokollen kommer att skickas ut till alla 
beskrivare för fler synpunkter. Kerstin Widmark tillfrågas om att vara 
sammankallande i arbetsgruppen. Tjänstgöringstid för exteriörbeskrivare 
kommer att vara 2 år.  
Ny exteriörbeskrivarutbildning planeras 2008. 

 
§ 78 Colliebladet (webb och papper) 
 Registersammanställningen på webben blev mycket bra.  
 
§ 79 Jubileum 2008 (inkl circuit och ras mästerskap) 

Margaretha Carlsson redogör för arbetet som pågår för fullt. Södertälje BK hyrs 
för brukstävlingar och middagen. Inget husvagnsboende finns vid klubben. 
Rosetter för utställningar 2008 i alla LO administreras via Margaretha Carlsson. 
Alla priser till Circuiten är inköpta. Formerna för jubileumsmiddag diskuterades. 

 Styrelsen ger Marie Munktell i uppdrag att sköta Jubileumshemsidan.  
- DVD - film XX tillfrågas om att producera en DVD  
från arrangemanget 2008. 
 



 
§ 80 Inför RASK-mötet 

- Info till domare 
Styrelsen konstaterade att vi känner oss tveksamma till nuvarande förslag. 
- Prioritering – grupparbete organisationskonferensen 
SCK beslutar att till RASK framföra att ”vad är en frisk och funktionsduglig 
hund och hur utvärderar man det” som den viktigaste punkten. 

 
§ 81 Årsmötet 2008 

Uppdrogs åt Anneli Johansson att kontakta lokalklubbar i Jönköpingstrakten för 
årsmöteslokal. Årsmötet kommer att avhållas 1/3-08. Konstituerande möte och 
arbetsmöte för nya styrelsen kommer att hållas 2/3-07. Uppdrogs åt Anneli 
Johansson att skriva kallelse till årsmötet som ska med i Handboken. 
Verksamhetsberättelsen förbereds via styrelselistan. 
Margaretha Carlsson påminner valberedningen om att arbetet måste påbörjas 
inför nästa val.  
 

§ 82 Övriga frågor 
 Kommande möten:  
 Telefonmöte tisdag 27/11-07 klockan 19.00 

Arbetsmöte 11-12/1-08, om möjligt på Kydingeholm. 
Telefonmöte 12/2-08 klockan 19.00 
Arbetsmöte 29/2-02 

 Struktur och navigering på hemsidan diskuterades. 
Collielägret – Uppdrogs åt Solweig Hultman-Stegman att kontakta 
lägerkommittén för att se till att arbetet inför nästa års läger påbörjas. 
 

§ 81 Mötet avslutas 
 Ordförande Anna Wahlström tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Monica Johansson  Ordförande Anna Wahlström 


