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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 6 i Svenska Collieklubben 2013-07-11 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson Ordförande 
Jan Klerung Vice ordförande  
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Stellan Tjernström Kassör 
Caroline Kax Ledamot 
Jenny Jonsson Ledamot 
Håkan Dahlbom Ledamot 
 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.30 
 
 
§ 69 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade alla välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 70 Val av justeringsman 
  Jan Klerung valdes till justeringsman. 
 
§ 71 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen med ett tillägg. 
 
§ 72 Föregående protokoll (nr 5/2013) 
 Protokoll 5/2013 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 73 Postlistan ink att göra listan 
 Postlistan föredrogs och att göra listan gicks igenom. 

-Inkommande skrivelse från medlemsmöte 20130706 
  
§ 74 Ekonomisk rapport 

 Ekonomin är fortsatt god. 
 
§ 75 Beslut fattade på styrelselistan 

Svenska Collieklubben tillstyrker vidareutbildning för Anna Uthorn. 
Enligt information från SKK är en kennel borttagen från kennelregistret 
tillsvidare varvid SCK tar bort nämnda kennel från klubbens kennelregistret tills 
vidare. 
Facebooksidan stängs ner och omarbetas. 

 
§ 76 Rapporter 

-Colliebladet håller på. SM-sidorna är snart klara. Mycket fina foton. 
-Hemsidan Kommer ha ett startmöte i aug för en ny hemsida. En ny grupp kollar 
vad som behöver finnas med på hemsidan. 
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-Olika kommittéer  
-Årets Collie-SM inkl. informationsmöte. Kirsten och Jenny rapporterad från 
Collie-SM samt informationsmötet, tilläggas att Laholms BK har genomfört 
arrangemanget på ett föredömligt sätt, bra information och planering.  
Det inkom några skrivelser och frågor på informationsmötet. 
 

 § 77 Kontaktpersoner i lokalområdena 
Kassören får i uppdrag att formulera en skrivelse ang. fortsatt engagemang i 
lokalområde pga av vad som framkommit i ett mail till en styrelsemedlem. 

  
§ 78 Projekt mentalt sund collie 

Mentalindexfiler inkl. Hälsostatus kommer att läggas ut på hemsidan. 
Justering av RAS så att MI kommer med. 
SCK ska arbeta för att få HD-index på våra raser. 
Hur ska vi göra för att få fler hundar till MH och HD-röntgen. 
Vi skulle behöva göra en genomlysning över hur många hundar det finns som 
kan användas i aveln. 

 
§ 79 Ansökningar utställning 2016 inkl Collie SM 

Det kommer att gå ut ett mail till LO-kommittéen om någon vill arrangera  
Collie-SM 2016. Om det inte är någon som vill ta på sig att arrangera hela SM 
så kanske det går att arrangera ett delat Colllie SM. 
2018 fyller SCK 50år. 

 
§ 80 Övriga frågor 

Beslutade att underlag ska sammanställas, som ska ligga till grund för 
diskussionsmöten ute i ut i LO-områdena under hösten 2013. 
 

 
§ 81 Kommande möte 
 Måndag 26 augusti 2013 kl.19.30. 
 
§ 82 Mötets avslutande 
 Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Ordförande 
 
 
 
Caroline Kax  Jan Klerung Margaretha Carlsson 


