
  
 

Svenska Collieklubben 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 5 i Svenska Collieklubben 2008-05-29 
 

Närvarande:    

Anna Wahlström Ordförande  
Margaretha Carlsson Kassör  
Anita Braxenholm Ledamot  
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Solweig Hultman-Stegman  Suppleant 
Annette Andersson Suppleant 
 
Tid: Kl.19.00 
Plats: Telefonmöte 
 
 
 
§ 68 Mötets öppnande 
   
§ 69a Godkännande av dagordning 
§ 69b Val av mötessekreterare: Kirsten Wretstrand 
   
§ 70 Föregående protokoll (nr 4/2008) 
 Protokollet är inte justerat ännu. Bordlägges. 
  
§ 71 Inkommande och utgående skrivelser 

Bouvierklubben RASK om frekvens höftröntgen. Både vi och RASK har 
beslutat att inte agera eftersom det redan är mycket på gång.  

 Hedersmedlemmar. OK Lennart ta med sin fru. 
 Hamiltonplaketten. Uppdatera vårt förra förslag. Anita gör det. 
   
§ 72 Beslut fattade på styrelselistan 
 Inga. 
  
§ 73 Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt god. 
  
§ 74 Jubileum och Collie-SM 2008  

Margaretha redovisade läget gällande anmälda till circuiten och Collie-SM.  
 
Beslut: Funktionärer under Collie-SM får betala självkostnadspris 130 kr för 
banketten istället för 350 kr. 
 
Stefan: Bildspel under banketten. Bettan Landfors skickar en skiva till Stefan 
som kan komplettera. 
Kirsten bränner en skiva på collie-SM bilder och skicka till Anna. 
Ingen serveringspersonal. 



Vi måste ha en back-up för Anna W. eftersom hon ev. kan behöva åka akut till 
jobbet. Solveig kan ev.    

  
§ 75 Kongressen 2008  

Anna rapporterade från kongressen. Samtliga motioner beslutades enligt FS 
förslag.  
 
Det finns information om kongressen på SBK:s hemsida. 
 
Information om RASK: 
Nästa möte 11-12 oktober. Anna kan nog inte åka. Vi kommer att utse ersättare.    
RAS-RUS konferens 18-19 oktober där Anita åker.  
Anita håller i en utbildning helgen 29-30 november på Kydingeholm. 
 
Registrering av valpar: Nordiska MH (Finska, norska, isländska) gäller alla i 
Sverige. Vi måste uppdatera våra regler för valphänvisning. Meta återkommer. 

  
Remissvar SKK:s valphänvisning.  Anita B. har skrivit ett svar från SCK.  

  
§ 76 Hälsoregister 

Meta har varit i kontakt med Marie Berger. Hon skall ta kontakt med de andra i 
uppfödarkommittéen. Vilka sjukdomar skall registreras, hur skall de registreras 
m.m. Många frågar som måste lösas. Kontakt bör tas med Per-Erik Sundgren för 
att kunna använda Lathunden. Hur tillgänglig skall data vara? Den enda som kan 
registrera är hundägaren. Kan Lathunden komma i en webbversion förenklas 
detta mycket.  

  
§ 77 Raskompendiet  
 Danskarnas bud på 8000 DKR. Vi beslutar att acceptera budet. 9 228 SEK.  
 Victoria på Ahl Originahl återkommer med pris på ca 200 ex.  
   
§ 78 Valphänvisning – remiss från SKK.  

Svar den 1 juni. Anita Braxenholm skriver ett remissvar.. 
   
§ 79 Collieklubbens webbplats sck.cc 
 Status: arbetet fortskrider. 
 Inte ange vilka hundar fotografier visar, bara fotograf. Även i colliebladet. 
  
§ 80 LO-konferensen 
 Hur gör vi med ”fattiga” lokalområden? 

Beslut: vi bjuder en person från Östergörland och en från Värmland 
lokalområden. 

 Kirsten svarar. Kolla med Värmland om de kan samåka med Västra.  
   
 
§ 81 Övriga frågor 
 Telefonsamtal Meta 

Meta har fått ett hotfullt och otrevligt samtal från en f.d. A-medlem i SCK som 
självmant valt att gå ur klubben och därmed även gått ur SBK (eftersom A-
medlem). SCK kontaktade SBK och meddelade att hon inte längre ville vara 
medlem. Problem har uppstått eftersom personen ställt ut collie på en bruks-



hundklubbutställning. Hunden fick Cert men eftersom hon inte var medlem i 
SBK ströks resultatet. Det var detta som samtalet handlade om.  
Peter Rimsby har kontaktats på SBK och SCK har inte gjort något fel.  
 
Skrivelse till Styrelsen i SCK 
Gäller MH-statistik. Dessa data är offentliga och medlemmar i SCK kan beställa 
olika typer av statistik från Registerkommittén. Intresset har ökat under senare 
tid. Vi har inte kunnat redovisa all denna statistik på vår nuvarande hemsida. 
  
När vår nya hemsida blir klar (under juni månad) kommer vi att redovisa all 
upptänklig statistik om hälsa och MH-resultat där. Då blir det lättare för alla att 
hitta informationen och arbetet underlättas även för Registerkommittén.  

 
 Skrivelse från medlem Bodil Carlsson daterat den 17 maj 2008 

Tre förslag till hur vi skall komma till rätta med colliens problem med 
mentaliteten. Skrivelsen bifogas protokollet. 
 

 Almanacka 
Skall vi göra en almanacka för 2009? I år tryckte vi upp 150 ex. och vi har sålt 
ca 100 ex. Ta med det i colliebladet att få folk skickar in bilder. 
Solweig gör en beställningsblankett.   

  
§ 82 Förslag till möten för sommaren och hösten 2008  
 - Telefonmöte enbart om Jubileet i v.25 måndag 16/6 kl.19:00 
 - Telefonmöte v.37 i september, datum ännu inte bestämt 
 - Styrelsemöte fredag innan LO-konferensen, 26/9 (konf. 27-28/9) 
 - Arbetsmöte 25-26/10 i Stockholmsområdet  
   
§ 82 Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Kirsten Wretstrand   Anna Wahlström 
  


