
SVENSKA COLLIEKLUBBEN 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte)  8/20080212 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström 
Margaretha Carlsson 
Monica Johansson 
Ingela Pettersson 
Anita Braxenholm 
 
 
§ 115 Mötets öppnande 
 Ordförande Anna Wahlström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 116 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med följande ändringar – Övriga frågor: statistik. 
 
§ 117  Föregående protokoll (6/2007 och 7/2007) 

Protokollen gicks igenom med följande tillägg och lades därefter till 
handlingarna. 
Protokoll 6: § 94 – Uppdra åt Anneli Johansson att åtgärda utskicken till LO 
med direktiv om att styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i rasklubben. 
Protokoll 7 kompletteras med närvarande: Anna Wahlström, Elisabeth 
Pettersson, Margaretha Carlsson, Anita Braxenholm, Monica Johansson och 
Ingela Pettersson. 

 
§ 118 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom. Bifogas protokollet. 
 
§ 119 Beslut fattade på styrelselistan 
 Regler för 2008-års SM. 
 
§ 120 Årsmötet 

Margaretha Carlsson tar kontakt med Anneli Johansson runt de praktiska 
frågorna inför årsmötet. 

  
§ 121 Jubileum och Collie-SM 2008  
 Arbetet fortskrider, allting under kontroll. 
  
§ 122 Pågående ärenden 

• Raskompendium – Funderingar finns att ta Charlotte Höijers 
kompendium och översätta till svenska. Diskussioner runt detta fortsätter 
på arbetsmötet i Jönköping. 

• Ökat medlemsantal – Medlemsantalet är relativt konstant. Punkten 
avslutas.  

• Hälsoregister – Bordläggs. 
• Hedersmärken – Margaretha Carlsson tar förnyad kontakt med Ahl-

original angående nya märken. 
• SM-regler – Bordläggs. 
• Vallhundsgruppen – Bordläggs. 



 
§ 123 Collielägret 

Lägerkommittén ombeds ta kontakt med Sydöstra LO  angående datum 
kollisionen mellan riksläger och Kostaläger, för att försöka lösa detta på ett 
positivt sätt. Anna kontaktar Elisabeth Pettersson. 

 
§ 124 LO-konferensen 
 Kydingeholms Gård är bokad för konferensen 27-28//9-2008. 
 
§ 125 Rapporter 

• RASK – Anna rapporterar från RASK mötet. Utbildning i Lathunden 
kommer att genomföras i oktober med Anita Braxenholm som lärare. 
Representanter till distrikten från rasklubbarna efterfrågas. Brev till LO 
där dom ombeds anmäla representanter till sina respektive distrikt. Anna 
Wahlström formulerar brevet som Anneli Johansson distribuerar vidare 
till LO. 

• Organisationskonferensen – Anna rapporterar. Långa diskussioner om 
den nya inriktningen med målstyrning fördes. Stadgeändringen 
diskuterades genomgående. 

• Margaretha Carlsson är nu certifierad handledare för att utbilda 
utställningsarrangörer. 

• Avelspolicyn redogjordes av Anita Braxenholm. Tråkigt nog kan vi nu 
konstatera att skottberördheten har ökat dramatiskt senaste året.  
Skrivelser kommer att skickas till C-RUS och C-KHM med ansökan om 
att få hjälp hur vi ska gå vidare med detta stora problem. 

 
§ 126 Övriga frågor 

• Statistik – Statistiken gicks igenom, Margaretha Carlsson skickar in den.  
 
§ 127 Nästa möte 
 Nästa möte 29/2 i Jönköping. 
 
§ 128 Mötets avslutande 
 Ordförande Anna Wahlström tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Monica Johansson   Anna Wahlström 


