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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 11 i Svenska Collieklubben 2010-01-22-23 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande   
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Jan Klerung   Ledamot  
Annette Andersson   Suppleant 
Thomas Strand   Suppleant  
 
Meddelat förhinder: 
Elisabeth Landfors  Vice ordförande (deltar på organisationskonferensen) 
Jessica Richter  Kassör 
Ingela Pettersson  Vice kassör 
 
Plats: Kydingeholm 
Tid: 21.50 
 
§ 160 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 161 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 162  Föregående protokoll (nr 10/2009 samt medlemsmöte) 
Protokoll 10/2009 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

§ 163 Inkommande och utgående skrivelser 
UT1101 Tillskrivit SBK gällande domarkonferens 2011. Rasen ska inventeras 
innan domarkonferensen dels via klubbtidningen och dels ute bland ägare och 
uppfödare i samband med lokala arrangemang. Hänsyn kommer även att tas till 
de resultat som framkommit vid exteriörbeskrivningar. en sammanställning 
kommer att redovisas i god tid innan konferensen. IN1102 ansökan av 
championatplaketten. Beslutar att Kirsten besvarar skrivelsen.  
 

§ 164 Beslut fattade på styrelselistar 
Inga beslut fattade. 
 

§ 165 Ekonomi 
Beslutar att från plusgirot överföra 100.000:- till fonden som finns på Nordea. 

 
§ 166 Kvarstående punkter 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU: kvarstår 
- Antal lokalområden inom Collieklubben: kvarstår 
- Uppdatera LO-pärm: arbete pågår 



 

  Sid 2(3) 

 
§ 167 Årsmöte 2010 

-verksamhetsberättelse: genomgång av verksamhetsberättelsen 
-budget: genomgång av föreslagen budget för 2010 
-ekonomi: genomgång av ekonomin för 2009 
-verksamhetsplan/inriktning: genomgång av verksamhetsplan 2010 och 
verksamhetsinriktning för 2011 
-höjning av medlemsavgift:  styrelsens förslag 15:- 

 -förtjänsttecken: ansökt om förtjänsttecken  
 

§ 168 Att göra listan 
Uppdaterad. 
 

§ 169 Lo-konferensen 
Allt under kontroll. 
 

§ 170 Verkställande av uppdrag från rasutvecklingskonferens 
- Förklara vad känd mentalstatus är.  
- Ej avla på två rädda individer. Beslutar att tillskriva SKK via SBK med förslag 
om registreringsförbud för valpar ur kombination där båda föräldrarna har 
brutna mh, 5 på skott och/eller 5 på kvarstående rädslor. 
- Handlingsplan mot rädda tikar. Beslutar att kontakta de uppfödare som 
använder sig av tikar med stor rädsleproblematik och fråga hur de resonerat. 
- Information och utvärdering av de kullar där båda föräldrarna bryter mot SKKs 
grundregler. Uppdras åt Anita att ansvara för detta. 
- Utveckla leklusten 
- Premiera de uppfödare som följer RAS. Diskuteras på Lo-konferens 
- Publicera i colliebladet hela kullar som mh-beskrivs  
- exteriörbeskrivning särredovisas 
- öka andelen Hd-röntgade individer 
- tillskriv ögonpanelen angående anledningen till att ögonresultaten kan skilja 
sig beroende på var man ögonlyser. Uppdras åt avelskommittén. 

  - frekvens av pyometra, koppling till till urinvägsinfektion samt eventuellt 
samband med hormonpåslag (rädsla). Uppdras åt Meta att lyfta frågan på  
internationella colliekonferensen och med SLU. 

 - colliens historik skrivs in i RAS 
 

§ 171 Rapporter 
Bordläggs. 
 

§ 172 Övriga frågor 
a) bildbank till Lo-pärmen: beslutar att lägga upp en bildbank med högupplösta 
bilder av hög kvalité som lokalområden kan använda fritt vid till exempel 
mässor och utställningar. 
  

§ 173 Kommande möten 
Telefonmöte  söndag 14 februari 20.00 
Arbetsmöte fredag 4 mars 20.30 
 

§ 174 Mötets avslutande 
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Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 

 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


