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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 10-12/11-2006 Nr 7/2006
   
 
Plats: Uppsala 
 
Närvarande: 
Elisabeth Pettersson  Vice Ordförande 
Anneli Johansson  Sekreterare 
Monica Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Solweig Hultman-Stegman  Vice Kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
 
Anmält förhinder: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Karin Carlsson  Suppleant 
Eva Schömer   Suppleant 
 
 
§ 71  Mötets öppnande 
 Vice ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 72 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 73 Föregående protokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 74 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna. Följande beslutades: 
  

• Valberedningens förslag till FS antogs i sin helhet. Anneli skickar svar 
till SBK. 

• Förtjäntteckensansökan från Mellersta Lo och Västra Lo gicks igenom 
och godkändes. 

• Anneli svarar på Närke-Västmanlands skrivelse angående ändrade regler 
för valphänvisning. 

• Östra LO har meddelat att dom genomför ett komplett SM 2008.
   

§ 75 Ekonomin 
 Ekonomin är fortsatt stabil. 
  
§ 76 Pågående ärenden 
 

• Disciplinärendet - Ingen information har återkommit från SKK under 
2006. Ärendet nerlagt. 

• Raskompendiet - Ett första utkast presenterades. Arbetet fortskrider. 
• Ökat medlemsantal - Konstaterades att medlemsvärvningen inte gett 

något större resultat. 
• Hedersmärken - Inget att rapportera 
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• PR-produkter – Meta tittar på muggar till 2007 årsmöte och Anneli gör 
ett utkast till årsalmanacka. 

• Hälsoregister – Bettan får i uppdrag att kontakta Belgarklubben 
angående information och kostnadsförslag för att få använda deras 
register. 

• SM-regler – Frågan bordläggs 
• Avgift för kennelregister på webben – Beslutar att ingen avgift ska tas 

ut. Ärendet nerlagt. 
• Policy o etik – Anneli informerar om vikten av lojalitet och tystnadsplikt 

inom styrelsen. 
• Översättning av avelspolicyn – Bettan fortsätter att arbeta med frågan. 

 
§ 77 Rapporter 
 

• Info kommittén – Inget att rapportera 
• Avels o uppfödarkommittén – arbetet inför konferensen i samarbete 

med andra rasklubbar fortgår. 
• Lägerkommittén – Planering inför 2007 års läger har påbörjats. 
• Korthårskommittén – Inget att rapportera. 
• RUS –Meta har gjort en annons till CB om sammanställningen på cd 

med nyheter ”Kennelpresentation”. Anita redogör för avelspolicyns 
nuläge. 

• RASK – Inget att rapportera. Förslag att Anna i egenskap av 
representant påtalar bristerna i RASK`s arbetssätt. 

• Vallhundsklubben – Arbetet i arbetsgruppen pågår. 
• Sammanfattning från avelsmålskonferens – Anita rapporterar. 

Artiklar kommer att komma i CB.  
• Sammanfattning från sekreterarutbildning – Anneli informerar. 

 
§ 78 Collie SM 
 

• 2007 – Arbetet flyter på enligt tidigare planering. 
• 2008 – Östra LO ordnar ett komplett SM i samband med 

världsutställningen. 
 

§ 79  Circuit utställning 2008 
 Information från Elisabeth Landfors som var speciellt inbjuden för denna punkt. 

Circuit utställningen kommer vara på torsdagen, collie ställs på World Dog 
fredag. Helgen kommer att ägnas åt SM tävlingar i bruks, lydnad och agility. En 
jubileums middag planeras på lördag kväll.  
Beslut togs om anmälningsavgifter till circuit, före 3/3-2008- 45 Euro och sen 
till sista anmälan 21/4 – 70 Euro. Anneli kommer att se till att en speciell 
mailinglista läggs upp för arbetsgruppen inför detta arrangemang. 

 
§ 80 Årsmötet 
  

• Verksamhetsberättelse – Förslag skrevs. Kommer att läggas ut på 
maillistan för komplettering. 

• Budget 2007 – Meta gör denna efter årsskiftet och lägger ut på listan. 
• Mål inför 2007 –  *Avels och uppfödarkonferens  

*Prioritera utbildning av MH-figuranter 
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*Fortsätta arbetet inför 40-årsjubileumet. 
*Slutföra raskompendiet. 
 

• Inriktning  2008 -  *Genomföra SCK´s 40-års jubileum och circuit. 
*LO-konferens  

• Inkomna motioner – Inga motioner har inkommit. 
 

 
§ 81 Övriga frågor 
 

• Korthårsspecial i HS – Manusstopp till Hundsport 19 december. Anna 
W gör vinjett till annonsen. 

• Rasmonter Stora Stockholm – Anna tillfrågas av Elisabeth Landfors 
om att göra layout till roll-ups. 

• CB – Webbredaktionen har tillsammans med redaktionen för CB fått i 
uppdrag att utveckla och lägga ut CB som en nättidning. CB kommer 
fortsättningsvis att i pappersupplaga utkomma med 3 nummer/år, där 
nummer 1 kommer att utgå. 

 .  
§ 82 Nästa möte 

Arbetsmöte 2/3-2007 klockan 19,00 hos Margaretha Carlsson i Liden och 
därefter årsmöte på Timrå BK 3/3, kl.13,00. 

 
§ 83 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
  
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
 
 
Monica Johansson    Elisabeth Pettersson 
Protokollsekreterare     Vice ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


