
  
 
 
Svenska Collieklubben 
 

 

Protokoll nr 8 2010-09-09 
 
Telefonmöte 
Margaretha Carlsson 
Elisabeth Landfors 
Jessica Richter 
Jan Klerung 
Monica Johansson (suppleant går som ordinarie) 
 
Anmält förhinder: 
Ingela Pettersson 
Maria Nyman 
Thomas Strand 
 
 
§ 111 Mötets öppnande 
 Ordförande Margaretha Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 112 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 113 Föregående protokoll ( nr7 ) 
 Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 114 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom.  
 
§ 115 Beslut fattade på styrelselistan. 
 Inga beslut fattade. 
 
§ 116 Ekonomi 
 Ekonomin redovisades.  
 
§ 117 Kvarstående punkter 

Uppdatera LO-pärm 
Punkten kvarstår. 

 
§ 118 Att göra listan 
 Listan gicks igenom och reviderades. 
 
§ 119 Rapporter 
 Colliebladet 

CB är på väg. De som blev utan förra numret får denna gång båda numren. 
Kompensering från tryckeriet för fel utskick är klar.  
Hemsidan 
Webbshopen är uppdaterad. Ny information finns om hur SCK ingår i 
paraplyorganisationen SKK.  



 
Sponsoravtal 

 Margaretha Carlsson arbetar vidare med frågan.  
Collie SM 2013 
Planeras att genomföras i samarbete med Laholm BK. Styrelsen tar utställningen 
och Laholm BK tar alla tävlingar samt serveringen. Priskommittén är behjälplig 
med alla priser.  

 
§ 120 Projekt Mentalt Sund Collie 
 Enkäten kommer att finnas på hemsidan till sista september.  
   
§ 121 Avelspolicyn 

Senaste siffrorna rapporterades. Positivt med sjunkande siffror gällande 
kvarstående rädslor, dock ngt lågt antal röntgade och MH:ade.  

 
§ 122 Uppfödarutbildning 
 Frågan arbetas vidare med. 
 
§ 123 Kennelregistret / Hanhundslista 

Beslutade att anta det tidigare diskuterade förslaget om kennelregistret, det 
färdiga förslaget på kennelregister kommer i nästa CB. Bifogas som bilaga. 
Frågan om hanhundslista arbetas vidare med i avels o uppfödarkommittén. En 
direktkontakt med SKK´s rasdata önskas, för att underlätta vårt arbeta med 
uppföljning av RAS. 

  
§ 124 Övriga frågor 
 a) Årsmötet 

Årsmötes datum föreslås till 26/3-2011. Lokal i Jönköping bokas av Margaretha 
Carlsson. 

 b) Kontaktpersoner i Lokalområde 
Styrelsen godtar förslag på ny huvudkontaktperson till Norra Svealands 
Lokalområde.  
Ett upptaktsmöte med lokalområdena planeras när nya kontaktpersoner valts 
under hösten.   

 
§ 125 Kommande möten 
 5/10, 20.00. Telefonmöte  
 12/10, 20.00. Telefonmöte ang. RAS  
 
§ 126 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Ordförande    Vid protokollet 
 
 
 
Margaretha Carlsson   Monica Johansson  



Bilaga protokoll 8 2010-09-09 
 

 
NYTT OM KENNELREGISTRET PÅ HEMSIDAN 
Som ett led i klubbens strävan att få fler 
uppfödare att följa klubbens rasspecifika 
avelsstrategier (RAS) kommer kennelregistret 
from 2011-01-01 att förändras. 

Målet med denna förändring är att de kennlar som föder 
upp valpar utifrån de rekommendationer som finns i 
klubbens RAS dokument ska synliggöras. Alla kennlar 
kommer fortfarande att ha en möjlighet att finnas med i 
kennelregistret men på olika ställen. Själva valphänvis-
ningsdelen som finns på SCK:s hemsida berörs ej utav 
denna förändring utan fortsätter i sin nuvarande form. 

Fortsättningsvis kommer de kennlar som vill vara med i 
Collieklubbens kennelregister att återfinnas i någon av 
följande tre grupper. 

Grupp A 
De kennlar som har en valpkull till försäljning och som 
uppfyller valphänvisningskraven. Eller vars senaste 
valpkull (efter 2004-01-01) uppfyllde valphänvis-
ningskraven. 

Grupp B 
De kennlar som har en valpkull som ej uppfyller valp-
hänvisningskraven. Eller vars senaste kull (efter 2004-01-
01) ej uppfyllde valphänvisningskraven. 
 

Grupp Övriga 
De kennlar som ännu ej har fött upp någon kull 
collievalpar eller inte har haft någon kull sedan 2004-01-01 
(de år då Collieklubbens RAS dokument fastställdes)  

Hur kommer det att fungera? 
Detta upplägg innebär att en kennel kan flyttas mellan 
grupperna utifrån vilka valpkullar de föder upp just nu. 
Om en kennel har två eller flera kullar under samma 
period och någon av kullarna ej uppfyller valphänvis-
ningskraven placeras kennel i grupp B.  

Avgift 100 kr/år 
I samband med denna förändring kommer en avgift att tas 
ut på 100:-/år och kennel. Avgiften avser kalenderår och 
den första betalningen avser år 2011 och ska vara betald 
senast 2011-01-31.  

Det gamla kennelregistret kommer att upphöra fr.o.m. 
2011-01-01 och de kennlar som då finns med kommer att 
sorteras in i respektive grupp. Om kenneln ej har betalat 
sin avgift under januari månad 2011 plockas de bort från 
hemsidan. 

De tidigare krav som finns för att få vara med på 
kennelregistret kvarstår dvs samtliga kennelinnehavare ska 
vara medlemmar i Collieklubben och på kennels hemsida 
ska det finnas en länk till Svenska Collieklubbens hemsida. 

 


