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Svenska Collieklubben 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 4 i Svenska Collieklubben 2010-04-23-24 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson  Ordförande  
Elisabeth Landfors  Vice ordförande  
Jessica Richter  Kassör  
Ingela Pettersson  Vice kassör  
Kirsten Wretstrand   Sekreterare 
Maria Nyman   Protokollsekreterare 
Thomas Strand   Suppleant  
Jan Klerung   Ledamot 
Monica Johansson  Suppleant 
 
Plats: Flottsbro camping, Huddinge 
Tid: 21.10-00.30, 08.30-11.30 
 
§ 41 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 42 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen  
 
§ 43 Föregående protokoll (nr 3/2010) 

Protokoll 3/2010 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 44 Inkommande och utgående skrivelser 

Redovisas i särskild förteckning.  
 

§ 45 Beslut fattade på styrelselistan 
Inga beslut fattade. 
 

§ 46 Ekonomi 
Ekonomin är stabil.  

 
§ 47 Kommittéer och uppdrag 

Genomgång, i stort är alla kommittéer nu fulltaliga. 
                      Komplett förteckning över samtliga kommittéer finns på hemsidan   

 
§ 48 Arbetsordning, uppdragsbeskrivning och lathundar 

Arbetsordningen och uppdragsbeskrivning för kommittéerna är klara.  
Diskuterade fördelning av hemsidan, att själva uppdateringarna görs av Kirsten 
W och Elisabeth L. Men att flera personer/kommittéer ansvarar för olika delar 
av hemsidan, att informationen är aktuell och uppdaterad. 
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§ 49 Kvarstående punkter 
- Uppdatera LO-pärm: Arbetet pågår,  

 
§ 50 Att göra listan 

Att göra listan gicks igenom.  
 

§ 51 Rapporter  
- Colliebladet och hemsidan: Sommarspecial ”Collie på kurs”, annonser från 

lokalområden och utländska collieklubbar i mindre storlek med hänvisning 
till annons i full storlek på hemsidan. Collie på kurs från hela landet. 
Tillfråga annonsörer, prislista för externa annonsörer finns. 1/3 
medlemsannons är den enda typ av medlemsannons som går att köpa i detta 
nummer. Maria och Jan korrektur läser.  

- Championat och korningsbilagan 
Inför årets nummer av handboken ska det finnas ett formulär på hemsidan 
där ägarna fyller i aktuella uppgifter för sina hundar. 
Webshopen är uppdaterad. 

- Centralt sponsoravtal: Arbetet med ett centralt sponsoravtal för 2011 
fortsätter. Under 2010 ordnar varje lokalområde egna sponsorer till sina 
evenemang 
Collieläger 2010: Rullande banner för att marknadsföra collielägret.  

- Collie-SM 2013: Gävle Bk ställer sig positiv till arrangemanget, men innan 
arbete fortskrider inväntas skriftlig bekräftelse. Datum måste bestämmas 
relativt snart. 

- Priskommittén: Genomgång och revidering av statuter till SCK:s 
hederspriser till bästa utställningscollie, lydnadscollie, appellcollie och 
brukscollie.Genomgång och revidering av bästa vandringspris till 
allroundcollie.  
Beslutar att använda diplom med foton till collie-SM.  
Ifyllningsbara formulär ska utformas för ansökningar om Vandringspris, 
hederspris och plaketter som delas ut på årsmötet. 
Anteckningar från RAS/RUS konferens:   
Föredrogs och följande punkter diskuterades, 
En eventuell hälsoenkät tillsammans med övriga bruksraser, de frågor som 
är av intresse för Collie är förekomst av urinvägsinfektioner och eventuell 
koppling till Pyometra. Samt ev problem med svamp i tassarna. 

- Korningstitel: Har diskuterats om krav för godkända höfter ska tas bort för 
att få ut korningstitel. Styrelsen anser att kravet bör finnas kvar. Oförändrade 
regler. 
SRD-listan: Meta sammanställer och rapporterar till SBK och till styrelsen.  
Återauktorisation: information är utlagd på hemsidan. 
Exteriörbeskrivarkonferens: 2-3 oktober. Viktigt att alla rasklubbar skickar 
aktiva. Inventera colliens fördelar och förtjänster.  
MT: Löptikars rätt att delta på MT bör diskuteras.  
Vallhundsprov: Inväntar svar från SKK för att få ett officiellt vallhundsprov 
för bland annat collie.  
MH: som krav för att tävla bruksprov: samtliga deltagande på RAS/RUS 
konferensen anser att kravet ska kvarstå.  
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§ 52 Pilotprojekt mentalindex 
Finansiering för fas I: Se över möjligheten med olika finanisärer. 
Diskuterade olika möjligheter till sponsring. 
Beslutade att ta fram en logga för projektet som kan användas i dessa 
sammanhang. 

 Informera i nästa collieblad och på hemsidan.  
Meta kallar till telefonmöte med lokalområdena gällande deras bidrag till 
projektet.  
 

§ 53 Avelspolicyn 
Andelen HD-röntgade och mentalbeskrivna födda år 2008 är väldigt låg, endast 
36 % röntgade och 24% som genomgått mentalbeskrivning. Beslutar att 
registeransvarig får i uppdrag att skicka ut ett informationsbrev till de som ej 
gjort detta. Beslutar att fortsättningsvis även ha en notis/annons i colliebladet 
angående detta. 
 

§ 54 Kongresshandlingar 
Motion 1 och 2 är inte frågor för kongressen. Motion 3 tillstyrkes. 
Förbundsstyrelsens (FS) förslag 1 tillstyrkes,  
FS Förslag 2 avslag,  
FS Förslag 3 avslag med anledning av borttagande av krav på MH för tävlande, 
FS förslag 4 tillstyrker,  
FS förslag 5 tillstyrker,  
FS förslag 6 tillstyrker, 
FS förslag 7 tillstyrker, 
FS förslag 8 tillstyrker,  
FS förslag 9 tillstyrker. 
Valberedningen förslag till FS gicks igenom. 

 
§ 55 Exteriördomarkonferens 

Synpunkter från medlemmar efterfrågas redan på hemsidan och i colliebladet. 
 

§56 SRD-lista 
Meta sammanställer och redovisar till SBK samt till styrelsen. På hemsidan ska 
det finnas en länk till anvisningarna på SKKs hemsida. Dessa skickas även ut till 
lokalområdena.  
 

§ 57 Uppdrag från tidigare protokoll 
Genomgång av tidigare uppdrag. De som fortfarande pågår förs upp på att-göra- 
listan.  
Arbetsgruppen från årsmötet 2009 gällande motion nr 8. 
Deras arbete avslutas nu och fortsätter i och med Projekt Mentalt Sund Collie. 

 
§ 58 Uppfödarutbildning 

Maria har påbörjat arbete med målformuleringar och vilka delar som kan ingå. 
Förslaget delges styrelsen och skickas sedan till Avels- och uppfödar-
kommittéen för vidare bearbetning. Delar av uppfödarutbildningen kan 
genomföras i samband med årsmöte och medlemsmöte.  
 

§ 59  Uppfödaravtal 
Diskussion om vad som är rimligt. Uppfödaravtalet ska baseras på att man följer 
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RAS i sin avel, Maria och Jan får i uppdrag att utifrån styrelsens diskussion 
utforma ett förslag till avtal. 
 

§ 60 Övriga frågor 
a) Artikel om collie i Brukshunden: Kirsten har skickat ut ett reviderat förslag. 
Vi tittar igenom det. 
b) Styrelselistan: Viktigt att ange korrekt ämne för vad mailet handlar om 
c) Valphänvisningskrav: Beslutar att vuxenresultatet avseende colobom är det 
som ska gälla. Revidering av valphänvisningstexten. 
d) Registrering av ej godkända färger: Meta får i uppdrag att inhämta 
information i frågan. 
e) Utvärdering av avelsdjur: beslutar att tydliggöra rekommendationerna 
gällande avelsdjur i RAS på hemsidan och i Colliebladet. Detta gäller även 
hanhundar. 

 
§ 61 Kommande möten 

Telefonmöte  söndag 23 maj kl 20.00, möte nr 5 
Telefonmöte söndag 13 juni kl 20.00, möte nr 6 
 

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

 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Margaretha Carlsson 


