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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-08-23 Nr5/2005
   
 
Plats: Telefon möte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Anneli Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Eva Schömer   Suppleant 
Meddelat förhinder: 
Monika Johansson  Sekreterare 
Solweig Hultman-Stegman  Vice kassör 
Karin Carlsson  Suppleant 
 
 
§ 51 Mötets öppnande 
  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 52 Godkännande av dagordning 
  

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 53 Föregående protokoll (4/2005) 
  

• § 42  Anna W har meddelat Sbk styrelsens beslut att ställa sig bakom   
förslaget till nytt exteriörprotokoll. 

 
§ 54 Inkommande och utgående skrivelser 
  

Inkommande: 
• Från Östra Lo ang deras utställningar 2006 och 2007. Meta tar kontakt 

med Yvonne Brink för att få mer information. 
• Från XX, det hänskjuts till pågående ärende. 
• Från XX angående kryptorchida hanhundar på utställning. Meta har 

svarat. 
• Från XX angående domarutbildning på Collie. Anna W skriver ett svar 

innehållande Svenska Collieklubbens krav för att få utbildas till domare 
på Collie. 

• Från Skk via XX, inbjudan till steg 2 utbildning för kassörer 21-22 
januari 2006. 

  
 



Svenska Collieklubben   

Sidan 2(¨5) 

 
Utgående: 

• Inga utgående skrivelser 
 

§ 55 Ekonomi 
 

• Kassören redogjorde för ekonomin som för närvarande är förhållandevis 
god.  

• Meta informerade att det numera finns ett bankfack i klubbens namn hos 
Nordea. 

• Styrelsen beslutade att ge Anita Braxenholm en fullmakt att nyttja 
klubbens bankfack hos Nordea. 

 
  
 

§ 56 Pågående ärende 
 

• Disciplinärendet 
 
XX har vidarebefordrat ett e-post gällande pågående disciplinärende med 
en vädjan om att styrelsen tar tag i frågan. Eftersom SBK håller i ärendet 
beslutade styrelsen att delge SBK innehållet i sin helhet med en 
uppmaning att göra en polisanmälan för att utreda misstanken om 
djurplågeri. 
Från XX ang uppfödarens hemsida. Styrelsen gick igenom sidan och 
kunde inte hitta den copyright som XX hänvisade till. Styrelsen 
beslutade avvakta tillsvidare. 
    

• Raskompendiet 
 
Arbetet fortskrider. Eva gör en uppskattning över hur många bilder som 
behövs, undersöker vilka som kan tänkas att göra de teckningar som 
behövs till ett rimligt pris. 
 

• Trycksak 
 

Karin jobbar på det. 
 

• Ökat medlemsantal 
 
Det har inte ökat i den takt som vi hade hoppats på. 
Beslutade att ta fram en mindre informationsbroschyr till nya 
medlemmar innehållande information om bl.a våra lokalområden. 

  
• Colliekonferens 2005 

 
Förarbetet är klart, annons kommer på hemsidan och i CB. 
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Styrelsen beslutade att ha ett medlemsmöte lördagen den 15/10-05 
kl.19.00 i Villingsberg. Anneli mailar en kallelse till Wanda för 
publicering i CB. 

 
• Reviderad mentaltest 

 
Mentalkommittén redogjorde för sitt möte. Styrelsen beslutade att delge 
Sbk kritik angående revideringen och att vi inte har fått något inflytande 
på revideringen. Styrelsen kommer att ifrågasätta hur Sbk har tänkt när 
det gäller utbildning av domare och testledare, det finns idag inte 
tillräckligt och dom som finns antar vi att de behöver någon form av 
vidareutbildning. Vi vill också veta vad man har för tidsramar. 

 
• Annonser i Colliebladet (prissättning) 
 

Bordlägges 
 
• Internationella Handboken 

 
Manusstopp 31/10-05, Meta och Anita jobbar på det. 

 
• LO-pärmen, revidering av vissa dokument 
 

Bordlagt. 
 
 
 
§ 57 Rapporter 
 

• Avelspolicyn 
 
Anita redogjorde för positiva och negativa tendenser hon har kunnat se. 
En redovisning publiceras i nästa nummer av CB och på hemsidan. 
 

• Collielägret 2005 
 

Bettan redogjorde för lägret och det har som vanligt varit väldigt 
uppskattat, de enkäter som skickats in har varit övervägande positiva. 
Den ekonomiska redovisningen är inte klar men prognosen ser god ut. 
 

   
 

 
§ 58 Colliebladet 
 

Arbetet fortskrider. Arbetet med att skaffa fler annonsörer diskuterades. 
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§ 59 Utställningsfrågor 
 

Meta informerade om att det kommit in 6 st ansökningar för utställningar 2008, 
de som kommer in efter 20/8-05 hamnar sist i prioriteringen. 

 
 
§ 60 Collie-SM 
  

Står i startgroparna, Meta informerade om att det kommit 162 anm på lördagen 
och 100 anm på söndagen.  

 
§ 61 Övriga frågor 
 

• Collie-prylar (XX) 
 
Meta informerade om att hon har gjort en överenskommelse med XX. 
Det finns underlägg kvar som klubben kan köpa in till ett bra pris för att 
sedan sälja på olika evangemang. 
Styrelsen beslutade att betala XX en ersättning på 4270:- för de prylar vi 
har på lager.  

 
• Annonsering i HS i samband med rasspecial på Collie. 

 
Styrelsen beslutade att SCK betalar kostnaden för klubbens vinjett i 
annonsen till en kostnad av ca 2600:- 
Styrelsen beslutade att endast medlemmar kan annonsera under SCK:s 
vinjett. 

 
• Hedersmärken 
 

Det togs fram ca 100 st och efter vissa efterforskningar tror vi att det har 
delats ut ca 20 st. Bettan efterlyser de 80 som borde finnas någonstans. 
Det ska också finnas ett antal ”små blå” märken. 

 
• Registreringsbestämmelser 

 
SKK ger olika besked när det gäller registreringsbestämmelser för 
utländska hundar i Sverige.  
Styrelsen vill att SKK skriftligt delger oss gällande bestämmelser för att 
kunna besvara de frågor vi får från våra medlemmar. 
Meta tillskriver SBK för vidarebefordran till SKK. 

 
 

 
• T-shirt 
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Bettan har lyft frågan med XX om att ta fram t-shirts till klubben och 
han har ställt sig positiv. 
Styrelsen gav i uppdrag åt Bettan att ta reda på kostnader och även titta 
på andra Collie ”prylar” som kan vara av intresse. Frågan kommer även 
att tas upp på medlemsmötet den 15/10-05 

 
• Årsmöte 

 
Årsmötet är flyttat pga att det krockar med Crufts till den 4/3-06. 
styrelsen beslutade även att hålla en Lo-konferens den 5/3-06 i samband 
med årsmötet. 

 
• Korthårskommittén 

 
Anna W tar kontakt med KH-kommittén för att höra om de inte kan 
flytta sin träff. 

 
 
 

§ 62 Nästa möte 
  
 14/10-05 kl. i Villingsberg 
 
 
§ 50 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Anneli Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare    Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


