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Styrelsemöte 2008-04-22 
 
Tid: Kl 19.00 
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande:    

Anna Wahlström Ordförande  
Margaretha Carlsson Kassör  
Ingela Pettersson Vice kassör  
Anita Braxenholm Ledamot  
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Elisabeth Pettersson Vice ordförande 
Maria Nyman Protokollsekreterare 
Solweig Hultman-Stegman  Suppleant 
Annette Andersson Suppleant 
 
 
§ 51 Mötets öppnande 
 Ordförande Anna Wahlström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 52 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 53 Föregående protokoll (nr 3/2008) 

Föregående protokoll gicks igenom. Margareta Carlsson rapporterar ang. §41  

Pågående ärenden att hon haft svårigheter att nå Margareta Andersson. Beslutas 
att Elisabeth Pettersson bistår med tillfrågning av Margareta A. Därefter lades 
protokollet till handlingarna. 
 

§ 54 Inkommande och utgående skrivelser 
Redovisas i särskild förteckning som kompletteras med Margareta Carlssons  
skrivelse ang. Bureåutställningen. 
 

§ 55 Beslut fattade på styrelselistan 
 Inga beslut fattade. 
 
§ 56 Ekonomi 
 Ekonomin är fortsatt god. 
 
 
 
 



§ 57 Jubileum och Collie-SM 2008  
Arbetet fortskrider. Klart med hämtning av domare samt middag tillsammans  
med dem ankomstdag. Serveringshjälp är ännu ej klart. Alla ringsekreterare är 
uppdaterade och klara. Sista mötet inför Circuitutställningen är den 26 april. 
 

§ 58 Kongressen 2008 – genomgång av motioner 
Genomgång av handlingarna. Valberedningens förslag stöds. Följande motioner  
tillstyrkes: 9 och 11. Följande motioner avslås med samma motivering som FS 
gett: 1 – 8, 10, 12 – 16. Beslutas att stödja Förbundsstyrelsens förslag till nya 
stadgar. 
 

§ 59 Förslag till skrivelser från RASK 
a) Säkerställande av lathunden 

b) Registrering av medlemmar 
Föreslås att i skrivelsen ha med ett önskemål om att FS redogör för rutiner 
och tar kontakt med SKK. 

c) Förfrågan om vidareutbildning 
Beslutas att SCK inte anser det nödvändigt med en gemensam blankett för 
detta ändamål. 

d) Registrering av valpar 
Beslutas att skicka en skrivelse till SKK 

e) Uttagning IPO-VM 
Beslutas att SCK ställer sig bakom denna skrivelse. 

 
§ 60 Hälsoregister 

Det är möjligt att använda/bygga upp ett hälsoregister i Lathunden har  
Margareta C fått veta efter kontakt med P-E Sundgren. Återstår att bestämma 
vad som ska finnas med i hälsoregistret. Uppdras åt Margareta C att kontakta 
Marie Berger  för diskussion om innehållet. Avels- och uppfödarkommittén får i 
uppdrag att belysa frågan ytterligare. 
 

§ 61 Colliebladet och CB webb (förslag från redaktionen) 
 Förslag till innehåll och upplägg av Colliebladet och CB webb tillstyrks. 
 
§ 62 Valphänvisning – remiss från SKK 

Uppdras åt Anna W att formulera en skrivelse till SKK. Skrivelsen presenteras  
vid nästa RASK möte för stöd från samtliga brukshundklubbar. 
 

§ 63 Collieklubbens webbplats sck.cc 
En offert på ny design av hemsidan har kommit från AHDesign, 2250:- 
Beslutas att låta AHDesign få uppdraget efter ny offert med korrekta uppgifter. 
Kirsten mailar ut den nya offerten för en sista kontroll innan beställning och 
ansvarar därefter över beställningen och kontakten med företaget. 
 

§ 64 LO-konferensen 
Margareta C har gjort en skrivelse. Önskemål om att man diskuterar  
frågeställningen hur man kan få nya medlemmar att engagera sig och gamla 
medlemmar att stanna (vilka morötter finns?) i RASK. 
 
 



§ 65 Övriga frågor 
1. Fotograf på SM behövs ( 4 dagar) 

Anita B kan vara fotograf på utställningen 1 ring 1 dag, Cathrine Broeng, 
Anna Lindström och Monika Johansson vidtalas för förfrågning. Fler 
förslag mailas till fancymore@swipnet.se. Tomas Ahlberg fotograf på 
bruks-, lydnad- och agilitytävlingarna.  

2. Collielägret 2008 
Lägret kommer att genomföras och beräknas gå runt ekonomiskt med en 
instruktör mindre. 

3. I protokollet från den generella domarkonferensen finns en 
missuppfattning/felskrivning med. Efter att ha vidtalat domare som 
deltog i konferensen framkom att man där diskuterat en viss problematik 
med sega rörelser, inte fega, som det står i protokollet. Någon diskussion 
om böjda kotor i svansarna har överhuvudtaget inte förekommit och bör 
därför inte heller nämnas i protokollet. Margareta C formulerar en 
skrivelse till SKK angående dessa felskrivningar/missuppfattningar. 
Skrivelsen läggs ut på styrelselistan för korrekturläsning innan den 
skickas. 

4. Elisabeth P undrar om beskrivarens hela personnummer måste finnas 
med vid tjänstgöringsredovisning för MH/MT. I RAS/RUS anteckningar 
från 5-6 april står det att det ska vara så, men ett tidigare beslut finns på 
motsatsen. Kommittén arbetar vidare med ärendet. 

5. Anita B har fått ett mail från en medlem som äger en collie som blivit 
godkänd på mentaltest. Medlemmen vill ha förslag på exteriörbeskrivare 
som är kunnig på rasen. Anita formulerar ett svar där hon tipsar mailaren 
om att försöka genomföra exteriörbeskrivning när en sådan arrangeras på 
någon SBK-utställning. 
 

§ 66 Nästa möte 
 Telefonmöte torsdag den 29 maj kl 19.00 
 
§ 67 Mötets avslutande 
 Ordförande Anna Wahlström tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet  Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman  Anna Wahlström 
 


