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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2006-09-29 Nr 6/2006
   
 
Plats: Surahammar 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Anneli Johansson  Sekreterare 
Monica Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
 
Anmält förhinder: 
Solweig Hultman-Stegman  Vice Kassör 
Karin Carlsson  Suppleant 
Eva Schömer   Suppleant 
 
 
§ 57  Mötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 58 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 59 Föregående protokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 60 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna. Följande beslutades: 
  

• Styrelsen tillstyrkte XX och XX ansökan till vidareutbildning som 
exteriördomare på collie. 

• Östra LO får i uppdrag att bemanna montern på Älvsjömässan.
   

§ 61 Ekonomin 
 Ekonomin är fortsatt stabil. 
  
§ 62 Policy/etik inom styrelsen hos SCK  

Diskuterades etik och lojalitetsfrågor inom styrelsen. Styrelsen enades kring att 
tystnadsplikt råder tills protokollen är justerade, om inget annat har beslutats. 
 

§ 63 Ersättning till redaktionen 
Styrelsen beslutar att redaktionen får en rabatt på 500:-/person på annons till 
handboken 2006. 

 
 
§ 64 Korthårsspecial i HS 

SCK står för en vinjett till korthårsspecialen i Hundsport. Kontaktperson utses 
av styrelsen. 
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§ 65  Gratulationer till jubilarer. 
Anneli Johansson får i uppdrag att till CB skicka in gratulationer till Kerstin 
Persson och Ulla Bergh-Persson som under året fyllt jämna år. 

 
§ 66 Översättning avelspolicyn 

Uppdrogs åt Elisabeth Pettersson att tillfråga lämpliga personer gällande 
översättning av avelspolicyn. 

 
§ 67 Webbsida korthår 

SCK kan inte styra enskilda uppfödares nätsamverkan eller ha synpunkter på 
privatpersoners hemsidor. SCK ser positivt på samverkan uppfödare emellan så 
länge verksamheten inte konkurrerar med SCK.  

 
§ 68        Övriga frågor 

• Internationella handboken- Meta får uppdrag att ordna annons. 
• Rasklubbstorg- Bettan kollar priser på informationsmaterial och roll-

ups till mässmontrar. 
• RASK- Möte i RASK 14-15 oktober. SCK kommer tyvärr inte att vara 

representerat denna gång. 
• SM 2008- Frågan om komplett SM 2008 tas upp på LO-konferensen i 

morgon. 
• Avelsstatistik- Ny information finns att hämta i senaste versionen av 

Lathunden. Denna statistik kommer att presenteras på hemsidan. 
• Vallhundsgruppen- Gruppen har haft möte. Arbetet pågår med att titta 

på andra länders prov. Beslutades att arbetsgruppen kompletteras med 
Elisabeth Pettersson som dessutom är sammankallande. 

 .  
§ 69 Nästa möte 

Arbetshelg 11-12/11-06 i Uppsala. 
 
§ 70 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
  
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
 
 
Monica Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare     Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


