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Protokoll fört vid styrelsemöte 7 i Svenska Collieklubben 2008-09-26 
 
Närvarande:    
Anna Wahlström Ordförande 
Elisabeth Pettersson Vice ordförande  
Margaretha Carlsson Kassör  
Anita Braxenholm Ledamot  
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Maria Nyman Protokollsekretrare 
Annette Andersson Suppleant 
 
 
Tid: Kl 20.00 
Plats: Kydingeholm 
 
 
§ 104 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 105 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägget 123 a-c. 
 
§ 106 LO-konferensen 27 – 28 september 

Inga förändringar i programmet. Några deltagare har avbokat. Ingen 
representant från Upplands LO, Södra Lo, Västra LO, Östergötlands LO. 

 
§ 107 Föregående protokoll (nr 6/2008) 
 Bordlägges. 
 
§ 108 Inkommande och utgående skrivelser 
 Redovisas i särskild förteckning med tillägget UT803  
 
§ 109 Beslut fattade på styrelselistan 
 Inga beslut fattade 
 
§ 110 Ekonomi 
 Oförändrat god. 
 
§ 111 Raskompendiet 
 Arbetet fortskrider. Översättningsarbetet från danska till svenska är påbörjat.  

Pris på kompendiet från AH-design 
§ 112 Hälsoregister 
 Frågan är inte behandlad i Avels- och uppfödarkommittén ännu. Anita B får i  

uppdrag att kontakta Marie B för att besluta i frågan. 



  
§ 113 Skrivelse från Bodil Carlsson 2008-05-17 
 Styrelsen delar uppfattningen om problemet med rädda hundar. Punkt 1 besvaras  

med förklaringen om vad som gäller för hund som får tre 0 pris. Problemet med  
rädda hundar i utställningsringen är redan påtalad för SKK och tas upp på  
domarkonferenser och i domarutbildning. Styrelsen diskuterar innehållet i  
Bodils skrivelse. Uppdras åt Kirsten att göra ett utkast på svar.  

 
§ 114 Anlitande av fotografer – principdiskussion 

Beslutar att ta bort rasfoldern som ligger ute nu. Ny är på gång. Diskussion om 
användandet av bilder. Uppdras åt Anna W att skriva en text om vad som gäller 
för användande och publicerande av bilder. Uppdras åt Annette och Kirsten att 
rensa i de bilder som redan finns inskickade. 

 
§ 115 Webbplatsen sck.cc 
 Underhållsavtal är tecknat med AH-design. Problem med utskrifter –  

Göra en utskriftsanpassad version? Diskussion om hur de uppfödare och kullar  
som följer valphänvisningskrav och de som inte gör det kan synliggöras på  
hemsidan. Anita utarbetar ett förslag. Förtydliga för AH-design vilka som får  
kontakta henne för redigering och innehåll på hemsidan. Endast medlemmar i  
SCK får stå med i kennelregistret, kontrolleras av Ingela. Uppdras till  
redaktionen att utarbeta rutiner för detta och göra en generell ansvarsfördelning.  
Kirsten ansvarar för det redaktionella arbetet. 

 
§ 116 Colliebladet 
 Föregående tidning kostade att 26.000:- att trycka och distribuera. Annelie på  

AH-design har tillfrågats och är intresserad av att sälja kommersiella annonser 
mot en provision på 20 %. Kirsten har utarbetat ett förslag på annonspriser.  

 
§ 117 Collie-SM 2008-2009 
 Slutredovisningen för Collie-SM 2008 blev ett positivt resultat. 6500:- till SCK  

centralt och 6500:- till Östra LO. Banketten gick endast 3500:- back. 
Collie-SM 2009 arrangeras av Norrbottens LO i Piteå. Utställningen blir ett  
samarrangenmang med Shetland Sheepdogklubben. Arbetet fortskrider. 

 
§ 118 Collielägret 2009 
 Arrangeras av Mellersta Norra LO 23-26 juli i Jämtland på Albackens Jakt- och  

Fiskecamp.  
 
§ 119 Exteriördomarkonferens 16 – 18 oktober 2009 
 Checklistan (kravspecifikationen) är utskickad till Charlotte Höijer och Ulla  

Bergh-Persson.  
 
§ 121 Årsmötet 2009 

Årsmötet hålls på Kydingeholm. Valberedningens arbete fortskrider. Förslag att 
Ulla Bergh-Persson har en hands-on träff efter årsmötet med efterföljande 
middag. Meta kollar upp priser med Monika J. 



 
  
 
§ 122 Rapporter 

a) avelspolicyn Anita rapporterar på Lo-konferensen 
b) annat Inga övriga rapporter 

 
§ 123 Övriga frågor 

a) antal lokalområden I jämförelse med andra rasklubbar har vi väldigt många 
lokalområden, särskilt i mitten området. Eftersom flera lokalområden är 
vilande och/eller har väldigt lite aktivitet kan det kanske vara idé att låta 
några lokalområden gå samman. Frågan väcks på Lo-konferensen. Föreslås 
bli en stående punkt på dagordningen. 

b) Martin Johansson är domaraspirant på collie. Ansöker om att få bli domare 
på collie. Styrelsen beslutar att avslå ansökan eftersom det är många domare 
som nyligen utbildat sig på collie. Han är välkommen att återkomma med sin 
ansökan vid ett senare tillfälle. Meta uppdras att svara Martin. 

c) Den nya rasfoldern Annette presenterar utkastet till den nya 
informationsfoldern. 

 
§ 124 Nästa möte 
 Arbetsmöte 25-26 oktober 
 
§ 124 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Maria Nyman   Anna Wahlström 
 
  


