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Protokoll fört vid styrelsemöte 8 i Svenska Collieklubben 2008-10-25 
 
Närvarande:    
Anna Wahlström Ordförande 
Elisabeth Pettersson Vice ordförande  
Margaretha Carlsson Kassör  
Ingela Pettersson Vice kassör 
Anita Braxenholm Ledamot  
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Maria Nyman Protokollsekreterare 
Annette Andersson Suppleant 
Solweig Hultman-Stegman Suppleant 
 
 
Tid: Kl 15.30 
Plats: Kydingeholm 
 
 
§ 125 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 126 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägget 141a 
 
§ 127 Föregående protokoll (nr 6/2008 och nr 7/2008) 

Protokoll nr 6/2008 gicks igenom - §101 arbetsmöte 17-18 januari beslutas vara 
preliminärt och i så fall ersättas med ett telefonmöte. §102b Brev till SKK via C-
rus angående domarauktorisation kvarstår. Protokollet lades därefter till 
handlingarna. 
Protokoll nr 7/2008 gicks igenom - §123b Meta svarar att han får ställa sig i kö, 
§112 Anita meddelar att hon försökt kontakta Marie B, men ej lyckats. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
§ 128 Inkommande och utgående skrivelser 
 Redovisas i särskild förteckning. 
 
§ 129 Beslut fattade på styrelselistan 

Beslutat att riva upp tidigare beslut om att inte trycka en almanacka för 2009 
och istället trycka en mot förhandsbeställning och -betalning.  
Beslutat att ha en webshop på sck.cc. 
Beslutat att tillfråga Charlotte Höijer för hands-on till årsmötet 2009. 
 
 

 



§ 130 Ekonomi 
Ekonomin är fortsatt god. Colliebladet är fortfarande en stor utgiftspost. 
Förutsättningar för att utnyttja medel ur Hollströms minnesfond undersöks 
ytterligare. 
 

§ 131 Kvarstående punkter: 
- Raskompendiet: väldigt lite arbete kvarstår, Kirsten har problem med att få 

svar per mail av dansk representant gällande raskompendiets tidsprognos. 
Beslutar att Kirsten tar telefonkontakt för att få snabbt besked om det kan bli 
klart till årsmötet.  

- Hälsoregister: Anita har försökt få kontakt med Marie B men ej lyckats. 
Beslutar att projektet är vilande tills vidare. 

- Anlitande av fotografer, text till LO-pärmen: kvarstår 
- Collie-SM 2011: Närke-Västmanland tar på sig att arrangera SM 2011, 22-

24 juli 
- Annat: Brev till SKK via C-rus angående domarauktorisation kvarstår 

 
§ 132 Webbplatsen sck.cc 

Alla personer i styrelsen och webbredaktionen är auktoriserade att skicka in 
material till hemsidan. Se över mailadresserna för kontakt, bland annat 
webmaster@sck.cc. Championgalleriet läggs upp efter handboken och sorteras 
efter när hunden är född. Ah-design har gjort en sck-banner som mailas ut till 
alla som finns med i kennelregistret – de med hemsida ska använda denna 
banner för att få stå kvar i registret. Kirsten föreslår regelbundna bildbyten 
(rullande?) på hemsidan. Webshop kommer att öppnas där förskottsbetalning 
kommer att tillämpas. Gunilla Hagander har skrivit ett inlägg om 
korthårscolliens historik för publicering på hemsidan.  
 

§ 133 Colliebladet 
Beslut om att ge ut ett svartvitt webbaserat informationsnummer i januari samt 3 
tryckta nummer.  
Väldigt många champions till årets handbok. Skribenter till handboken, Anita 
skriver om RAS/RUS-konferenser, Anna skriver lite om sitt föredrag, Meta 
skriver om utställningsarrangörsutbildningen. Beslutar att Nina får samma 
arvodering som styrelsemedlem för sitt årsarbete med colliebladet (inkl handbok 
och annonser). Information om collieläger, SM, vandringspriser och kallelse till 
årsmötet ska finnas med i handboken. Även viktigt med en påminnelse att ta del 
av statistik på hemsidan. Uppfödare som fått alla valpar i en kull röntgade 
publiceras i handboken. Diskussion om uppfödare som ej publiceras pga att 
valpar dött innan röntgningsbar ålder.  

 
§ 134 Collie-SM 2009 
 Arbetet fortskrider. Annons kommer i colliebladet. 
 
§ 135 Collielägret 2009 
 Arbetet fortskrider, 50-60 deltagare. Annons kommer i colliebladet. 
 
§ 136 Rapporter 

a) Avelspolicyn: Anita rapporterar bland annat att andelen korade ökar från 
föregående år. Tråkigt nog ökar andelen ej skottfasta samt tidigt brutna på 



mentalbeskrivning. Stor andel höftledsröntgade 55 st fler än föregående år 
med endast 16 % med dysplasi (jämfört med 19% föregående år). Andelen 
kullar där ingen av föräldrarna uppfyller kraven för valphänvisning minskar 
till 5% från tidigare 10%.  
 
Styrelsen beslutar att utarbeta ett förslag där styrelsen får i uppdrag att lägga 
fram ett förslag om avelsförbud på avkommor till föräldradjur där båda 
föräldrarna har a) brutet MH eller b) 5 på kvarstående rädsla (5c, 6c) eller c) 
5 på skott(10).  Uppdrogs åt Anna att ta fram ett förslag till skrivelse för 
behandling på årsmötet 2009. 

 
§ 137 Årsmötet 2009 

Anci Thyni beställer priser och plaketter och kan ta del av 
beställningsinformation genom Meta.  
Charlotte Hoeier är tillfrågad och har möjlighet att ha en hands-on träff 13.00-
16.00 lördag 28 oktober direkt efter årsmötet. Årsmötet börjar kl 10.00. Efter 
mötet bjuds medlemmarna på ”föreläsning” med Charlotte Hoeier. Därefter 
inbjuds till middag till självkostnadspris. Boende kan beställas på Kydingeholm 
till ett förmånligt pris. Bokning senast 4 veckor innan. 

 Kirsten mailar ut ett förslag till vem som skriver vad i verksamhetsberättelsen. 
Meta kollar upp hur många personer lokalen på Kydingeholm rymmer. 

 
§ 138 Hälsostudie av Collie – samarbete med SLU 
 Collien är en av de vanligaste raserna som får pyometra. SLU kan bistå med att  

rekommendera student att ha detta som examensarbete. Styrelsen beslutar att  
delta. 

 Mia Olsson från SLU behöver ha blodprov från hundar som diagnostiserats med  
EPI och från friska/symtomfria hundar över 6-7 år. SLU betalar en del av  
blodprovet som tas hos veterinär. 
På hunddna.slu.se kan man läsa mer. 

 
§ 139 Antal lokalområden inom collieklubben 

Målet är att inte ha några vilande lokalområden. Möjligheten att skapa färre 
lokalområden med underområden med kontaktpersoner diskuterades. De 
lokalområden som berörs behöver kontaktas. Kirsten tar fram ett förslag på ny 
indelning. 
 

§ 140 Ny rasfolder 
 Kvarstår. 
 
§ 141 Övriga frågor 

a) Medlemmar: SKK skickar namn på nya collieägare till Ingela. Ingela kollar 
vilka som redan är medlemmar och skickar sedan ut ett välkomstbrev till de 
som inte är det.  En lista på nya collieägare som inte redan är medlemmar 
skickas också ut till aktuellt lokalområde. 

b) Premiering av uppfödare som fått alla valpar i en kull röntgade: Styrelsen 
beslutar att uppfödare som drabbas av att valp avlider innan 1 års ålder och 
anmält in detta till SKK har möjlighet att få premiering avseende publicering 
i colliebladet om uppfödaren själv anmäler in detta till Anita. Detta beslut 
gäller från och med 2008.  



 
 
 

§ 142 Nästa möte 
 Telefonmöte 3 december kl 19.00 
 Arbetsmöte 17-18 januari ersätts eventuellt med ett telefonmöte 
 Arbetsmöte 27 januari 
 
§ 143 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Maria Nyman   Anna Wahlström 
 
  


