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Plats: Kydingeholm 
 

Förslag till dagordning 
 
§ 97 Mötets öppnande 
 
§ 98 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkänner dagordningen. 
 
§ 99 Föregående protokoll (nr 6) 
 Protokoll 6/2009 gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 
 
§ 100 Inkommande och utgående skrivelser 

Beslut gällande postlistans punkt 712: godkänner att Tarja H och Monica J går 
på kurs för att lära sig Lathunden. Kirsten ansvarar för att anmäla dem till 
kursen. 

 
§ 101 Beslut fattade på styrelselistan 

Beslut om brevsvar till SBK:s utskott Avel & Hälsa angående Piteå-
utställningen 

 
§ 102 Ekonomi 
 Fortsatt god ekonomi.  
 
§ 103 Kvarstående punkter 

- Anlitande av fotografer, text till LO-pärmen  
Klart 



- Info till nya medlemmar  
Tre olika varianter av brev klara. 

- Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU 
Punkten kvarstår då Meta ännu ej fått svar från SLU. 

- Antal lokalområden inom Collieklubben kvarstår 
- Ny rasfolder 

Punkten kvarstår. 
- Uppdatera lo pärm 

Elisabeth har gått igenom pärmen och funnit ett antal punkter som måste 
ändras, bl a checklista för utställning. Uppdateras med våra nya stadgar 
och nya protokoll. Lägga till en ny flik som avser SM. Elisabet begär ut hela 
pärmen från Jörgen för att justera. 

 
§ 104 Enkät & konferens 

Ca 70 svar har hittills kommit in. Diskuterar möjlighet att skicka ut enkäten med 
svarskuvert till de ca 100 aktiva uppfödare som ännu inte svarat. Frågan 
bordläggs tillsvidare. 
RAS-konferensen: hittills har sju personer anmält sig. Materialet sammanställer 
vi i början av oktober, grunden är sammanställningen av enkäterna. 
 

§ 105 SM arrangör 2012 
 Arrangör är Södra lo. Det blir den 8-9-10 juli på Ystad Brukshundklubb.  
 
§ 106 Stadgar 

 Båda de nya stadgarna avseende lokalklubbar/kommittéer ska läggas ut på 
hemsidan. Förutom stadgarna skall en presentation läggas ut. 

 
§ 107 LO indelning  
 Jan tar fram ett förslag. 
 
 
§ 108 SM regler 

Elisabeth Landfors redogjorde för arbetet med att ta fram nya regler för SM, 
samt visade den pärm med checklistor som finns för att underlätta för 
kommande arrangörer. Styrelsen beslutade enligt bifogad kopia. 
Se över vandringspriserna och statuterna. De är gamla, svårigheter att kunna 
gravera dessutom är priserna slitna. Förslag om max tio år på ett vandringspris 
diskuterades 
Alla rasmästare i de olika klasserna skall få utrymme/bild i colliebladet.  
Agility kan vara både inofficiell och officiell. 
 

 
§ 109 Uppfödare som bryter mot grundreglerna 

Det har framkommit att ytterligare fem kullar fötts efter föräldradjur som inte 
uppfyller kraven (MH, ögonproblem). Styrelsen skickar in skrivelse till SKK via  
SBK:s utskott Avel & Hälsa för vidare utredning kring detta. Vi beslutar att 
skriva i  Colliebladet om att styrelsen ser mycket allvarligt på att man inte följer 
kraven enligt RAS och det regelverk som finns betr. hunduppfödning. 
 

 



§ 110 Remisser 
 MT & Lydnadsremiss 
 MT – Meta skriver utkast på remissvaret som sedan tas på styrelselistan. 

Lydnadsremiss – Elisabeth skriver utkast på remissvar som sedan tas på 
styrelselistan. 

 
§ 111 Att göra listan 

Gick igenom listan och uppdrar åt Maria att rensa listan från slutförda 
aktiviteter. Jan åtar sig att kontrollera SCK:s länk på collieuppfödares hemsidor 
samt att fortsättningsvis administrerar vårt kennelregister på hemsidan. 

  
§ 112 Övriga frågor 
 Årsmöte 2010 – förslag 6 eller 7 mars i Sundsvall. 
 Utställningsansökningar 2012 – sammanställs via styrelselistan. 

LO konferens januari 2010 – eventuellt möjligt med Kydingeholm trots att SBK 
sagt upp avtalet, vi avvaktar besked. 

 Inköp av Adobe CS4 – beslutade att köpa två licenser. 
Skrivelse från SBK:s utskott Avel & Hälsa– beslut att besvara skrivelsen. 
Collieuppfödare som inte är med i SCK – beslut att skriva ett brev till de 
uppfödare som har haft kullar under 2009 men ej är medlemmar i SCK. Brevet 
ska välkomna dem till att bli medlemmar och beskriva vad ett medlemskap ger.   

 
§ 113 Kommande möten  
 Arbetsmöte 31 okt – 1 nov. 
 
§ 114 Mötets avslutande 

Ordförande Margareta Carlsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 
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Annette Andersson   Margaretha Carlsson 
 


