
  Sid 1(5) 

 
Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2 i Svenska Collieklubben 2009-03-28 - 29 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson Ordförande 
Elisabeth Landfors Vice ordförande   
Jessica Richter Kassör   
Kirsten Wretstrand  Sekreterare 
Maria Nyman  Protokollsekreterare/ledamot 
Jan Klerung Ledamot  
Thomas Strand Suppleant   
 
Meddelat förhinder: 
Ingela Pettersson Vice kassör 
Anette Andersson Suppleant 
 
Plats: Kydingeholm 
Tid: 15.00 
 
 
§ 13 Mötets öppnande 

Ordförande Margareta Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 14 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen med tillägget 34b) Domarkonferens, 34c) 
RAS/RUS, 34d) Kontaktpersoner i lokalområden, 34e) Representation, 34f) 
SBKs kongresshandlingar. 
 

§ 15  Föregående protokoll (nr 1/2009 -konstituerande) 
 Protokoll 1/2009 gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 
 

 
§ 16 Inkommande och utgående skrivelser 

Redovisas i särskild förteckning. Beslutas att från och med 2009 lägga ut 
aktuella remisser och remissvar även på hemsidan.  
 

 
§ 17 Beslut fattade på styrelselistan 

Fastställt remissvaret på rasklubbsstadgarna till SBK. 
Beslutat att lägga ut remisser från SBK på hemsidan, gällande 
vallningsverksamhet och nya MT bestämmelser 
 

 
§ 18 Ekonomi 
 Ekonomin är fortsatt god. 
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§ 19 Etik, lojalitet och sekretess 

Informationsbladet ”Välkommen till collieklubbens styrelse 2009” gicks  
igenom.  
 

 
§ 20 Kommittéer och Uppdrag  

Arkivansvarig: Anita Braxenholm 
 
PR-kommittén: Ingela Pettersson 
 
Colliebladets redaktion: Kirsten Wretstrand, Nina Svedegård, Ingela Pettersson, 
Annette Andersson, Johan Nilsson 
 
Webbredaktion: AH-design (uppdateringar), Jörgen Norberg (webmaster), 
Kirsten Wretstrand (webbredaktör), Ingela Pettersson (kennelregistret, 
medlemsfrågor/anmälning), Anita Braxenholm (valphänvisning), Elisabeth 
Landfors (Lo-pärmen) 
 
Valphänvisning: Anita Braxenholm, Lena Hjärtfors, Gunilla Hagander 
 
Avels- och uppfödarkommittén: Marie Berger (smk), Anita Braxenholm, 
Kerstin Persson 
 
Korthårskommittén: Margareta Andersson, Gunilla Hagander 
 
Lägerkommittén: vakant 
 
LO-kommittén: Margareta Carlsson, Kirsten Wretstrand, Maria Nyman 
 
Priskommittén (Collie SM och årsmötet): Elisabeth Landfors, Maria Pettersson 
 
RASUTVECKLINGSSEKTORN (RUS): Anita Braxenholm (smk)  
- Ansvarig mentalfrågor: Stellan Tjärnström  
- Registerkommittén: Margaretha Carlsson, Anita Braxenholm, Monika 

Johansson, Tarja Hejda 
- Utställningsansvarig: Margarehta Carlsson 

 
 

§ 21 Arbetsordning, uppdragsbeskrivning och lathundar 
 Arbetsordning, uppdragsbeskrivning och lathundar gicks igenom och godkändes  

med tillägget att priskommittén uppdras att ta fram förslag enhetliga regler för 
SM samt se över vandringspriser. Förslaget presenteras på styrelselistan. 
 

 
§ 22 Kvarstående punkter 

- Anlitande av fotografer, text till LO-pärmen: kvarstår 
- Info till nya medlemmar: Information skickas både till nya medlemmar och 

sådana som önskar mer information eftersom de skulle kunna tänkas vilja bli 
medlemmar. Denna information behöver utvecklas ytterligare (i dagsläget 
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brev). Kirsten, Ingela och Annette tar fram ett förslag som läggs ut på 
styrelselistan. Beslutas att skicka tygväskor  till nya medlemmar. 

- Valphänvisning SKK/SCK: kvarstår 
- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: Margaretha tar förnyad kontakt 

med Ann-Sofie Lagerstedt. 
- Antal lokalområden inom Collieklubben: Kirsten har gjort en översyn och 

har kommit fram till att ca 10 lokalområden är ett mer rimligt antal jämfört 
med dagens 14 (varav 4 är vilande). Jan arbetar vidare med frågan, ser över 
medlemsfördelningen i landet och kontaktar de aktiva lokalområdena för att 
få synpunkter i frågan.  

- Ny rasfolder: kvarstår 
- Svar till medlem ang. My Dog: Kirsten formulerar ett svar. Ärendet 

utmynnar även i ett förtydligande kring vad man behöver tänka på när man 
representerar SCK. 
 

 
§ 23 Remiss ang MT 
 Styrelsen motsätter sig förslaget till revidering. SBKs mål gällande 

funktionsdugliga hundar anser vi ska väga tungt i dagsläget. SCK anser att bättre 
värden på den andra delen av MT på sikt även generar bättre resultat på den 
första delen. Fler hundar av våra raser behöver bli bedömda på MT och det är ett 
prioriterat mål i vårat RAS. Det lagda förslaget motverkar detta. SCK föreslår 
att nuvarande regler kvarstår i ytterligare 3 år för vidare utvärdering och under 
denna tid utarbeta en rasprofil, klubben anser att vi kommer få svårt att motivera 
hundägare att anmäla till Mentaltest och exteriörbeskrivning om man redan på 
förväg vet att man inte har en chans att klara sig, det innebär också att 
exteriörbeskrivna hundar också kommer att minska. Styrelsen avvaktar mer 
information som kommer att lämnas i samband med RAS/RUS konferensen i 
början av april.  Ärendet behandlas ytterligare på styrelselistan.   
 

 
§ 24 Remiss Nordiska Utställningsregler 
 Bordläggs 
 
 
§ 25 Riksläger 2010 

Meta kontaktar Camilla för att höra om hon är intresserad av att arbeta med 
rikslägret 2010. 
 

 
§ 26 SM arrangör 2012 
 Arrangör för SM 2012 efterfrågas i LO-nytt. 
 
 
§ 27 Priser att delas ut till kommande årsmöten 
 Priskommittén utarbetar ett förslag. 
 
 
§ 28 Rasutvecklingskonferens   

Information kring rasutvecklingskonferensen och förberedelserna inför den 
annonseras i Colliebladet.  
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- Enkät kommer att genomföras via SCKs hemsida. Förslagsvis loggar 
medlemmar in med sitt medlemsnummer och ett lösenord distribueras i 
samband med ett collieblad. Alla styrelsemedlemmar funderar på relevanta 
frågor till enkäten. Syftet med enkäten är att få veta hur 
medlemmar/uppfödare/hanhundsägare  ställer sig till RAS och vilka verktyg 
som behövs för att arbeta efter de målen. 

- Förberedande diskussioner, i samma form som under 
lokalområdeskonferensen, ute i lokalområden genomförs under senare delen 
av sommaren. 

- 14 november genomförs konferensen. 
 

 
§ 29 LO konferens 2010 

Lo-konferensen bör ligga i slutet av januari eftersom lokalområdena då har 
hunnit ha sina årsmöten.  
 

  
§ 30 Förtjänsttecken 
 Uppdras till Ingela att göra en inventering av vilka som fått förtjänsttecken. 
 
 
§ 31 Utställning Västerbotten 

Kirsten skriver ett brev med ansökan om flyttning av utställningsplats, från 23 
augusti Bureå till 23 augusti Umeå. 
 

 
§ 32 Verkställande av beslut från årsmötet 

Styrelsens förslag: Skickas via SBK vidare till SKK. Beslutar även att i enlighet 
med detta förslag att rapportera in  kombinationer som strider mot SKKs 
grundregler och den lagstiftning som finns. 
Motion nr 2: Valphänvisningstexten på hemsidan är ändrad i enlighet med 
motion nr 2.  
Motion nr 5: Kirsten formulerar en skrivelse som skickas till FS för 
vidarebefordran till SKK. 
Motion nr 8: Beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som tittar närmare på frågan 
och presenterar ett förslag. Styrelsen utser Kerstin Persson till sammankallande i 
denna arbetsgrupp. 
 

 
§ 33 Rapporter 

- SM 2009: Arbetet fortskrider.  
- Colliebladet: Första numret (infoblad) är utgivet som webnummer. Tre 

ordinarie Collieblad, varav ett är handboken. Det fjärde utskicket 
(sommarnummer) är foldern CollieKan där man visar colliens alla positiva 
sidor och olika användningsområde. Beslutade att även  FS ledamöterna  
skall få Colliebladet.  
Kirsten redogör för planerat innehåll i nästa collieblad. 

- Webbsidan: En snabblänk kommer att skapas där bland annat enkäter kan 
genomföras. Webbshoppen är i det närmaste klar. Vandringspriser med 
statuter är under bearbetning och kommer att läggas ut.  
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- Avelspolicyn: Gicks igenom och styrelsen konstaterade att flera tikar med 
brutet mh är parade. Hd-statistiken under de första månaderna 2009 är för 
långhåren positiv jämfört med tidigare år, tyvärr är hd-statistiken för 
korthåren negativ under samma period.  
 

  
§ 34 Övriga frågor 

a) Medlemsmöte: Styrelsen beslutar att hålla medlemsmöte med genomgång 
av de nya stadgarna i samband med årets SM i Piteå.  

b) Domarkonferens: Meta informerar om SBKs domarkonferens som hålls 16 
oktober. Charlotte Höijer och Ulla Bergh-Persson är presentatörer för SCK.  

c) RAS/RUS: Elisabeth reprsenterar SCKs RAS på mötet första helgen i april. 
Kirsten går igenom PowerPoint presentationen som kommer att visas. 
Elisabeth går igenom programmet för helgen. 

d) Kontaktpersoner i lokalområden: En mall av samma form som den SBK 
använder till sina lokalklubbar och distrikt skickas ut till till lokalområdena 
för att göra en inventering av olika funktionärskategorier. 

e) Representation: Styrelsen beslutar att överlämna en gåva till Australiensiska 
Collieklubben. Uppdras åt Margareta Andersson att inköpa och överlämna 
gåvan i samband med hennes resa dit. 

f) SBKs kongresshandlingar: Styrelsen tillstyrker motion nr 1, motion nr 2 och 
motion nr 3.  
 

  
§ 35 Kommande möten 
 Telefonmöte söndag 26 april kl 19.00 
 Telefonmöte söndag 7 juni kl 19.00 
 Arbetsmöte 12- 13 september 
 Arbetsmöte 14-15 november 
 
 
§ 36 Mötets avslutande 
 Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 

 

 

 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


