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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2006-05-03 Nr 4/2006
   
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Monica Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Karin Carlsson  Suppleant 
 
 
§ 33  Mötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 34 Godkännande av dagordning 

Anneli Johansson, Eva Schömer och  Solweig Hultman-Stegman har meddelat 
förhinder. Karin Carlsson har rösträtt. 

 Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 35 Kongressen 2006 - genomgång av motioner 
 Beslut togs om att valberedningens förslag till FS skulle stödjas i sin helhet. 
 SCK stöder FS förslag för samtliga motioner. 
 
§ 36 Föregående protokoll 
 Protokollen gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 37 Inkommande och utgående skrivelser 

* Förfrågan från SBK ang. SCK`s syn på nya funktionsprovet. Meta svarar 
 
* Ansökan från XX om att vidarutbilda sig på Collie KH och LH. Meta svarar 
att vi stöder ansökan men att vi gärna ser att vår policy för nya domare i rasen 
följs.  

  
§ 38 Ekonomin 
 Ekonomin är fortsatt god. 
 
§ 39 Pågående ärenden  

• Disciplinärendet - inget nytt att rapportera. 
• Raskompendium - arbetet fortgår. 
• Ökat medlemsantal - arbetet fortgår 
• Hedersmärken - arbetet med att hitta de gamla samt undersöka 

möjligheten att göra nya fortgår. 
• PR-produkter - arbetet med nya och gamla produkter fortgår. 
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• Översättning av avelspolicyn - Anna kollar hur långt arbetet kommit. 
• Utlandsmedlem - Anna skickar en påminnelse till FS. 
• Marknadsföring av exteriörbeskrivning - Avvaktar till LO-konferensen. 
• Köpeavtal/foderavtal - punkten kvarstår 
• Hund med AD använd i avel - Anita skickar uppgifter på berörd hund till 

Marie Berger. Punkten kvarstår 
• LO-konferensen - arbetet med konferensen fortgår.  
• Vallhundsgrupp – Förslag från Upplands Lo om XX. Bettan pratar igen 

med XX och XX om att ingå i gruppen. Beslut tas på styrelselistan. 
• Redaktion för Colliebladet – Beslut tas om ny redaktion där följande 

ingår, XX, Eva Schömer och XX. XX utses till redaktör. 
• Hälsoregister – arbetet med att undersöka möjligheten med ett öppet 

hälsoregister ska påbörjas. 
• MH-träning - Anna skriver brev till berörda personer. 
• Nordisk Colliekonferens i Finland – avvaktar besked om representanter 

för SCK. 
• SM-regler- bordlagt 
• Avgift för kennelregister på webben – bordlagt 

 
§ 40 Rapporter 
 Informationskommittén  

Anita besvarar SKK-förfrågan angående valphänvisningen. Glädjande att det nu 
är många kullar som har hänvisning. 
 
Avels och uppfödarkommittén  

Ett samarbete med andra rasklubbar har inletts inför uppfödarkonferensen 2007. 
Intresse har anmälts av 4-5 andra klubbar. 
 
Lägerkommittén 

Arbetet fortskrider, Studiefrämjandet har kontaktats för att se om samarbete är 
möjligt. 
 
Korthårskommittén  

Korthårsträff  på Mjölby BK 22/7. Inofficiell lydnad klass I-II samt en inofficiell 
utställning. 
 
RUS 

Angående världsutställningen har intresse anmälts av ett 80-tal specialklubbar. 
Vår special är nu satt till torsdagen 3/7-2008. Meta har ansökt om domare till 
detta. 
Utställningarna 2007- alla domare klare 
Utställningarna 2008 – domare klara till delar av årets utställningar. 
Brev från Upplands Lo ang. råd om hur man får igång en fungerande MH 
verksamhet. Anita har besvarat brevet. 
Avelspolicyn redovisades av Anita fram till dags dato. 
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Avels och Uppfödarkommittén får i uppdrag att tillskriva SKK ang. tik som 
parats som 9-åring. Dessutom ska hanhundsägaren tillskrivas om sitt ansvar vid 
denna parning, med denna ska avelspolicyn bifogas. 
Beslut tas om att inga omplaceringshundar ska förmedlas via webben, detta 
p.g.a. oseriösa spekulanter. 

 
§ 41  Collie-SM 
 Arbetet fortgår 
 
§ 42 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmälda 
 
§ 43 Nästa möte 
 Nästa möte blir ett telefonmöte 4/6-06 klockan 19,00 
 
§ 44 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
  

 
 

 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
 
 
Monica Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare     Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


