
SVENSKA COLLIEKLUBBEN 
 
Styrelsemöte 2007-08-30 (4) telefonmöte 
 
 
§ 53 Mötets öppnande 
Ordförande Anna Wahlström hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 54 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med följande tillägg § 67 1,2,och 3. 
 
§ 55 Föregående protokoll (3/2007) 
Föregående protokoll gick igenom och godkändes. 
 
§ 56 Inkommande och utgående skrivelser 
Postlistan bifogas 
Inbjudan till häst o hundmässa i Skaraborg.  Beslut tas att inte medverka. 
 
§ 57 Ekonomi 
Fortsatt god ekonomi.  
 
§ 58 Beslut fattade på styrelselistan 
Beslut är taget att Anita Braxenholm åker på RAS-RUS-konferens. 
Östra LO´s förslag om jubileumsmärke godkändes. 
 
 
§59 Pågående ärenden: 

- Översättning av avelspolicyn- Kommer att finnas till påseende på 
arbetsmötet. 

Övriga pågående ärenden bordläggs till arbetsmötet i September 
 
§ 60 Rapporter 

- Vallhundsgruppen - Ärendet ligger hos PTK/ SKK 
- Uppfödarkonferens – Upplägget klart. Inväntar anmälningar. Beslutades att 

SCK betalar Anita Braxenholms konferens. 
Övriga rapporter bordläggs till arbetsmötet i September 
 
§ 61 Collie-SM 2007 
Resultat från årets SM c:a 10000:-. Medlemsmötet genomfördes med få medlemmar. 
 
§ 62 Almanacka 2008 
Anneli har talat med Viktoria Ahl, 53 bilder har skickats in av olika medlemmar. Bilderna är 
av skiftande kvalité. Samtliga kommer att tas med. Det är en årsalmanacka som planeras med 
lite om vad som hänt under SCK´s 40 år samt innehålla jubileumsloggan. Anita får i uppdrag 
att skriva ihop detta. 
 
§ 63 Utställningsansökningar 2010 
Alla är klara utom Västra, 8 utställningar kommer att sökas för året.   
SM (huvudutställningen) kommer att gå i Oskarshamn 11/7-2010 
 



 
 
§ 64 RUS: 

a) Exteriörfrågor till domarkonferensen – RUS skickar till 
domarkonferensen, om att titta på smala, trånga underkäkar, felaktiga bett 
och tandförluster. 

b) MH  
- Prioritetsordning – Beslutades att komplettera prioriteringsordningen vad 

gäller hundar som ska gå i avel. Endast hundar med godkänd HD-status kan 
åberopa kriteriet avelsdjur när det gäller prioritetsordningen. 

- förtydligande i CB av prioritetsordning - Anita och Meta gör ett 
förtydligande i CB angående prioriteringsordningen. 

- MH-ansvarig – Upplands LO – Anna formulerar en skrivelse till 
lokalområdet om MH-ansvarigs beslut att frånsäga sig uppdraget. 

 
§ 65 RUS/RAS konferens 27-28 oktober 
Anna anmäler sig själv och Anita till konferensen. 
 
§ 66 Jubileum 2008 

- Offert partytält och catering – Solweig får i uppdrag att kolla priser inför 
jubileumsmiddagen. 

 
§ 67 Övriga frågor 

1. Ögon – Två fall av ny ögonsjukdom inom collie har 
diagnosticerats, RUS kontaktar veterinär för mer information om detta. 

2. Motioner till årsmötet – Information om sista datum för motioner kommer att finnas 
på hemsidan, och i webb-tidningen.  

3. Kommande möten – Ett schema för kommande möten kommer att planeras under 
arbetshelgen.  

 
 
§ 68 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  Sekreterare  Ordförande Anna Wahlström 
Monica Johansson 


