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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2006-08-15 Nr 5/2006
   
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Anneli Johansson  Sekreterare 
Monica Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Solweig Hultman-Stegman  Vice Kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
 
Anmält förhinder: 
Karin Carlsson  Suppleant 
Eva Schömer   Suppleant 
 
 
§ 45  Mötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 46 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 47 Föregående protokoll 
 Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 48 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna. Följande beslutades: 
  

• Anneli Johansson går sekreterarutbildning steg II, kostnad 1500:-. 
• RUS får i uppdrag att titta på nomineringar till Hamiltonplaketten, 

återkommer till styrelselistan 
• Utvecklingskurs för lärare- Kerstin Persson tillfrågas kostnad 500:- SCK 

står för kostnaden. 
• RUS får i uppdrag att tillskriva XX ang. hennes begäran om överklagan 

till SKK. 
 

   
§ 49 Ekonomin 
 Ekonomin är god. CB fortfarande den svaga punkten. 
  
§ 50 Pågående ärenden  

• Disciplinärendet – Ingen information ännu 
• Raskompendium – Anna Wahlström tar med ett utkast till LO-

konferensen för påseende. Kommer att finnas till försäljning under 
hösten.  

• Ökat medlemsantal – En försiktig ökning noteras. Arbetet fortskrider. 
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• Hedersmärken- Jubileumsgruppen får i uppdrag att ta fram nya märken.  
• PR-produkter – Arbetet fortsätter via styrelselistan. 
• Översättning av avelspolicyn – Anna Wahlström kontaktar Margaretha 

Hawkins.  
• Utlandsmedlem – Ärendet avslutat. 
• Marknadsföring av exteriörbeskrivning - Ärendet avslutat. 
• Köpeavtal/foderavtal - Ärendet avslutat. Artikel kommer i CB. 
• Hund med AD använd i avel – Ärendet avslutat. Hundägaren är 

tillskriven. 
• LO-konferensen – Fram till dags dato 25 anmälningar. Programmet 

arbetas med via styrelselistan. 
• Hälsoregister- Avels- och uppfödarkommittén arbetar med frågan. 
• MH-träning- Ärendet avslutat. 
• SM-regler- Bordlagt 
• Avgift för kennelregister på webben- Bordlagt. 
• Vallhundsgrupp Uppstartsmöte – datum bestämt till början på september 

2006. 
•  

§ 51 Rapporter 
 Informationskommittén  

Jubileumsgruppen har haft uppstartsmöte. Olika förslag disskutteras inför  
jubileumsåret 2008.  
CB- Mycket material har inkommit till detta nummer. Vissa delar har flyttats till 
nästa nummer. 

 
Avels och uppfödarkommittén 

Ett första möte har genomförts med de rasklubbar som är intresserade av 
samarbete inför uppfödarekonferensen. 
Ekonomin planeras huvudsakligen genom sponsorer. Önskemål om viss 
ekonomisk garanti från varje rasklubb. Ett underlag krävs dock för detta.  
 
Lägerkommittén 

Ett lyckat läger, dock mycket merjobb med catering samt att Villingsberg var 
dubbelbokat och Boxerklubben var där samtidigt. 
. 
Korthårskommittén  

Arbetar på ett brev till alla korthårsuppfödare  med frågeställning om vad 
kommittén ska arrangera för aktiviteter, vilka frågor som ska drivas. Intervju 
med XX  kommer att publiceras i CB. Eventuellt planeras en träff under hösten. 

 
RUS 

Margaretha Carlsson är nu färdig mentaldomare. 
Planerar att införa en ny del i registersammanställningen där uppfödare kan 
presentera sin uppfödning. 
Domare till circuit i samband med världsutställningen för LH blir John.R.Walsh, 
Charlotte Höijer för KH. 
Lathunden 2006 inköpt, vissa förbättringar införda. 
Rapport om RAS 
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§ 52  Collie-SM 

a) summering av 2006 års mästerskap 
Ett mycket lyckat och väl genomfört arrangemang, även med tanke på 
ekonomin. 
b) lägesrapport inför 2007 års mästerskap 
Arbetet fortgår. 

 
§ 53 Årsmötet 2007 
 Datum för årsmötet kommer att bli 3/3-2007 och platsen i Sundsvallstrakten. 
 
§ 54        Övriga frågor 

a)    Dementi kommer att införas i nästa nummer av CB, i samband med artikel 
om DM 
b)   Anna Wahlström tar kontakt och tackar Margaretha Andersson för hjälp 
med representation under Nordiska Colliekonferensen. 
 

§ 55 Nästa möte 
 Nästa möte Surahammar 29/9-06. 

Arbetshelg 11-12/11-06 i Uppsala. 
 
§ 56 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
  

 
 

 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
 
 
Monica Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare     Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


