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Protokoll fört vid Medlemsmöte i Svenska Collieklubben 2010-07-10 
 
Närvarande medlemmar 43 stycken 
Anneli Johansson Södra Lo 
Lisbeth Hägg 
Thomas Strand 
Mats Lööv 
Monica Larsson 
Maria Karlsson 
Margareta Andersson Örebro 
Elisabeth Pettersson Örebro 
Karin Carlsson 
Gunnel Strååt 
Åse Adolfsson 
Anders Svensson Södra Svealand 
Erica Svensson Södra Svealand 
Lena Hjärtfors Sydösra 
Sonny Bäckman Sydöstra 
Cecilia Olin Sydöstra 
Ellen Petersson Alingsås 
Olle Landfors Östra 
Inger Gille Östra 
Jeanette Hansson Södra 
Eva Skarp Södra 
Ingela Pettersson Södra 
Anita Gustafsson Sydöstra 

Margarea Hawkins Västra 
Alf Andersson Sydöstra  
Anna Norberg Sydöstra 
Annica Cederholm Sydöstra  
Elisabeth Bauer Södra 
Helena R-Samuelsson Södra 
Kenneth Brorsson Södra 
Kenneth Niklasson Sydöstra 
Ronny Wiktorsson Östra 
Hans Jungenäs Södra Svealand 
Britt Franzén Västra 
Ing-Britt Alexandersson Västra 
Ann Isacsson Östra 
Anita Wihk Norra Svealand 
Marie-Louise Muhr Södra Svealand 
Wanda Forsberg Sydöstra  
Annielen Tegnemo Sydöstra  
Elisabeh Landfors Östra 
Kirsten Wretstrand Södra 
Margaretha Carlsson 
 

 
Plats: Oskarshamns Brukshundklubb 
Tid: 15.30 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen  
 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 
Till mötesordförande valdes Margaretha Carlsson 
Till mötessekreterare valdes Elisabeth Landfors 
Till justeringsman valdes Inger Gille 
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§ 4 Information från styrelsen 
 
Projekt mental sund Collie 
Info om projektets utveckling, den enkät som SLU har tagit fram finns ute på 
deras hemsida under sommaren. En vädjan att alla ni som har eller har haft en 
långhårig collie född 1999-2009 fyller i en enkät per hund.  
Projektets ekonomi, 75% av kostnaderna finansieras av Svenska Kennelklubben 
resterande 25 % ska SCK betala. Nu finns information på SCK:s hemsida för 
alla som vill vara med och sponsra projektet. Alla bidrag är viktiga. 
 
Vilande lokalområden 
För närvarande har SCK två vilande lokalområden Östergötland och Sörmland. 
Frågan lämnades till mötet om det finns några medlemmar i dess område som 
skulle vilja starta upp verksamhet. 
 
Framtida Collie-SM 
En ständig fråga är arrangörer till Collie-SM. Då utställningen som ingår i SM 
arrangemanget måste ansökas om tre år i förväg kräver detta att arrangörer finns 
minst tre år framåt hela tiden. Ett sätt att underlätta arrangemanget är att lägga 
all fokus på själva tävlingarna och utställningen och minska ner 
kringarrangemang som invigning, kamratträff, bankett och SM katalog 
(utställningskatalog måste alltid finnas). Frågan har vid tidigare telefonmöte 
diskuterats med ordförande i respektive lo. 
Collie-SM 2011 arrangeras i Örebro 
Collie-SM 2012 arrangeras i Ystad 

 
§ 5 Info om SRD listan 

(Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) 
Information om den SRD lista som Svenska Kennelklubben har tagit fram, där 
Collie finns med i gruppen av raser med observandum. För collie gäller 
observandum små ögon och trånga bett/smala underkäkar. 
Under 2011 kommer Svenska Brukshundklubben att arrangera 
exeriördomarkonferens där Collie är en av raserna som ska tas upp. 
Styrelsen önskar få in synpunkter på colliens exteriör till denna konferens. Är de 
fler saker som bör tas upp på SRD listan eller är det ngt som bör tas bort. 
Synpunkt från mötet var varför hundar med påtagliga mentala brister premieras 
på utställning 
 
Pyometra (Livmoderinflammation) 
Då tidigare statistik från Agria har visat att Collie ligger hög då det gäller 
förekomst av Pyometra har frågan tagits upp med SLU. Förhoppningen är att 
detta ska kunna resultera i ett eget projekt som tittar närmare på Pyometra hos 
collie. 

 
§ 6 Avelspolicyn, uppföljning 

Redovisades uppföljning av SCK:s avelspolicy. Något som visar sig nu är att 
tyvärr så är det låga siffror för hundar födda 2008 gällande HD röntgen och 
deltagande på MH. Gäller främst långhår men även korthåren har ngt lägre 
siffror. 
En vädjan till er som har hundar födda 2008 att ni HD röntgar dem och deltar på 
MH.  
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§ 7 Övriga frågor 

SCK:s hederspris, 
Vid årsmötet instiftade SCK ett antal nya hederspriser. Vi har nu fått originalet 
till den tavla som ska tryckas och delas ut till respektive vinnare: 
Originalet som är en blyertsteckning bestående av tre motiv visades. 
 

§ 8 Mötets avslutande. 
 Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade 
                      mötet. 

 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Elisabeth Landfors   Margaretha Carlsson 
 
 
 
 
Inger Gille 
Justeringsman 
 


