
Protokoll fört vid SCK medlemsmöte Västerås BK 07-07-28  
 
§ 1  Mötets öppnande   

Elisabeth Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
Närvaralista bifogas (17 st).  

 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg 8 a 
 
§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Tomas Strand att jämte ordförande justera 
protokollet. 

 
§ 4 Ekonomi 

Ekonomin är god, pengar finns att söka för utbildning av MH 
figuranter i LO. 

 
§ 5 Jubileumsåret 

Elisabeth Landfors informerade om kommande SM ihop med 
Världsutställningen och SCK´s 40-årsjubileum. 
Circuit vid Almare-Stäket på torsdagen, collie bedöms på 
Världsutställningen på fredagen, på lördag genomförs rasmästerskap 
i bruks på Södertälje BK med efterföljande bankett och på söndagen 
fortsätter rasmästerskapen med lydnad och agility. I bruks kommer 
det endast att vara klasserna appell och elit då det är brist både på 
funktionärer och spårmarker. 

 
 
§ 6 Uppfödarkonferens 

Elisabeth Pettersson informerar om kommande konferens 20-21/10 
på Scandic i Örebro i samarbete med Briard, Aus. Kelpie. Aus. 
Sheperd. Deltagarantalet är maximerat till 130 deltagare. Olika 
föreläsare kommer att deltaga och grupparbeten planeras. 

 
§ 7 Rapport från vallhundsgruppen 

Frågan om en annan form av vallhundsprov drivs tillsammans med 
flera andra rasklubbar till SBK. Skrivelsen är behandlad hos SBK 
och ligger nu hos SKK för behandling. 

 
§ 8 RUS-frågor 

Inför fastställandet av den slutliga versionen av nya MT efterfrågas 
synpunkter från alla rasklubbar. Synpunkter skickas till RUS-
ansvarig som förmedlar vidare till ansvariga. Olika delar i testet 
diskuterades. 



 
§ 9 Collie-SM 2010 

Sydöstra LO har visat intresse av att arrangera SM 2010. Förfrågan 
till närliggande BK om hjälp med brukstävlingarna har lagts ut. Om 
arrangemanget blir genomförbart kommer det att ligga i mitten av 
juli. 

  
§ 10 Övriga frågor 

a) Gun Andersson i pris kommittén ber om hjälp att sprida att 
pokaler till Byrilstorps vandringspris för flera år finns att hämta.
  
                                      

§ 9 Mötet avslutas 
 Vice Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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