
  
 
Svenska Collieklubben 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 11 i Svenska Collieklubben 2009-01-11 
 
Närvarande:    
Anna Wahlström Ordförande  
Margaretha Carlsson Kassör  
Ingela Pettersson Vice kassör 
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Anita Braxenholm Ledamot  
Maria Nyman Protokollsekreerare 
Annette Andersson Suppleant 
 
Tid: Kl.17.00 
Plats: Telefonmöte 
 
§ 177 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 178 Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen med tillägget §196 a)Debattinlägg och annons 
(Bodil) b)Rasstandard c)Etik och moral och d)Utställning Västerbottens 2009 lo. 

 
§ 179 Föregående protokoll (nr 9/2008 och nr 10/2008) 

Föregående protokoll nr 9/2008 gicks igenom med tillägg i rubriken samt 
underskrifter för justering och lades därefter till handlingarna. Protokoll nr 
10/2008 gicks igenom med ändring av §161, ändras till bordläggs. Protokollet 
lades därefter till handlingarna.  

 
§ 180 Inkommande och utgående skrivelser 
 Redovisas i särskild förteckning. 
 
§ 181 Beslut fattade på styrelselistan 

Beslutat att uppdra åt Marie Berger att tillskriva en uppfödare som planerar att  
använda en tik med armbågsfel i avel. 
Beslutat att trycka raskompendiet i Danmark. 

 
§ 182 Ekonomi 
 Resultatet för året är bättre än beräknat. Ekonomin är fortsatt god.  
 
§ 183 Kvarstående punkter: 

- Raskompendiet: Kompendiet är korrekturläst och skickat Charlotte H. Det 
skickas sedan till tryck. Kompendiet beräknas finnas till försäljning i 
samband med årsmötet. 

- Anlitande av fotografer, text till LO-pärmen : bordläggs 
- Info till nya medlemmar: vilken information ska skickas ut, pr-artiklar, 

beslutar att Ingela, Kirsten och Annette bildar en arbetsgrupp för att se över 
vilken typ av information som ska skickas ut fortsättningsvis. 



- Valphänvisning SKK/SCK, text pga. SKK:s generella valphänvisning: 
beslutar att lägga ut den reviderade valphänvisningstexten på hemsidan med 
omedelbar verkan samt tillskriva SKK via SBKs utskott för avel och hälsa 
angående detta samt skickar med en länk till vår valphänvisning som vi vill 
ska ligga överst i SKKs valphänvisning. Beslutar att Kirsten ordnar detta. 

 
§ 184 Colliebladet 

a) Plan för 2009: Utgivningsplan för 2009 finns i handboken.  
b) Offert för 2009: Kirsten har begärt in offert för CB från tryckeriet som 

användes vid tryck av handboken. Tre ordinarie tryckta nummer samt ett 
extra nummer ”Collie Kan”. Ett webbaserat informationsnummer i början av 
året. 

c) Utgivningsbevis: Fixat 
d) Ansvarig utgivare: Anna Wahlström är registrerad som ansvarig utgivare. 
e) Collie Kan: Arbete med Collie Kan pågår. Det behövs bilder på ekipage i 

arbete till denna tidning. Ett problem är att många som tävlar med sin collie 
inte är medlem i SCK.  

 
§ 185 Hemsidan 

a) Årsmötet: Finns redan inlagt. Ytterligare handlingar läggs in eftersom. 
b) Rasstandarden: En pdf-fil med text från SKKs rasstandard läggs ut på 

hemsidan.  
c) Revideringar/uppdateringar/nya grejer: En knapp för åsikter och 

kommentarer av sidan har lagts till. Postgiro och adress ska läggas ut på 
hemsidan under fliken organisation. Historik kring korthårig collie ska 
läggas ut. Webshopen är i stort sett klar och ska läggas ut snarast – formulär 
och förskottsbetalning. Förslag om förtydligande av anmälan till utställning. 

 
§ 186 Collie-SM 2009 

Arbetet fortskrider. 
 
§ 187 Rikslägret 2009 

Arbetet fortskrider. Mellersta Norras lo undrar vad lokalområdet ”vinner” på att 
arrangera ett riksläger. Styrelsen beslutar att fördela eventuella vinster som vid  
Collie-SM, dvs 50 % tillfaller huvudstyrelsen och 50 % tillfaller lokalområdet.  

 
§ 188 Uppfödarmöten 2009 – konferens 

Styrelsen kommer att uppdra åt lokalområdena att arrangera möten för 
uppfödare där man diskuterar frågor som styrelsen skickar ut. 

 
Som prioriterade mål för 2009 beslutades: 
- Enkät uppfödare: skickas ut till uppfödare, bearbetas och ligger till grund för 
rasutvecklingsmötet enligt nedan samt revideringen av RAS. 
 
- Rasutvecklingsmöte: Arrangeras av styrelsen med  

AnnCatrin Edoff som föreläsare. Såväl hanhundsägare, uppfödare och 
enskilda collieägare utgör målgrupp för mötet. Beslutar att RUS är 
sammankallande och ansvarig för att driva arbetet. 



 
 
§ 189 Rapporter 

a) Avelspolicyn: I den kortsiktiga måluppfyllelsen för långhårig collie kan man 
se ett stort uppsving för antalet mentalbeskrivna under 2008. Även 
höftledsstatistiken visar en svag förbättring. Dessutom ökade antalet kullar 
som uppfyller valphänvisningskraven jämfört med föregående år. I den 
långsiktiga måluppfyllelsen för långhårig collie ser man en svag ökning i 
antalet mentalbeskrivna och höftledsröntgade. 

b) Annat:  Inget att rapportera. 
 
§ 190 Årsmötet 2009 

a) Status handlingar: Handlingarna fastställs slutgiltigt på styrelselistan. 
Budget för 2009 gicks igenom och styrelsen beslutar att fastställa förslag till 
budget för 2009. 

b) Styrelsens förslag: Gicks igenom med tillägg gällande hundar med minst en 
förälder med 4 eller 5 på skottprov. Kirsten korrigerar i sitt dokument. 

 
§ 191 Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU 

Bordläggs 
 
§ 192 Antal lokalområden inom collieklubben 
 Bordläggs 
 
§ 193 Förtjänsttecken 

Beslutar att tillstyrka inkomna ansökningar om förtjänsttecken.  
 
§ 194 SBK:s nya stadgar 
 Styrelsen beslutar att inte ta ställning till normalstadga för lokalklubb. 
 
§ 195 Ny rasfolder 
 Punkten kvarstår. 
 
§ 196 Övriga frågor 

a) Debattinlägg och annons (Xxxx): Styrelsen beslutar att inte annonsera i 
anslutning till debattinlägg i Hundsport. Beslutas att tillskriva Xxxx och tacka 
för hennes förslag och samtidigt informera om att arbetet med att framhäva 
colliens positiva sidor pågår (Collie Kan). 
b) Rasstandard: SKKs rasstandard läggs ut på hemsidan som pdf-fil. 
c) Etik och moral: Styrelsen vill understryka vikten av att beakta etik och moral 
när man representerar collieklubben på något sätt. Beslutas att uppdra åt Kirsten 
att formulera ett utskick till alla lokalområden angående detta. 
d) Utställning 2009 Västerbottens lo: Västerbottens lo är numer vilande men 
man kommer att tillsätta en utställningskommittée för att kunna genomföra 
utställningen 2009 med SCKs central styrelse som ansvarig. De använder 
nuvarande pg och behåller även hemsidan tillsvidare. 

 
§ 197 Nästa möte 

Telefonmöte söndag 15 februari kl 18.00 
Arbetsmöte fredag 27 februari i samband med årsmötet.  

 



§ 198 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Maria Nyman   Anna Wahlström 


