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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 14 i Svenska Collieklubben 2014-03-21 
 
Närvarande:    
Margaretha Carlsson Ordförande 
Jan Klerung Vice ordförande  
Kirsten Wretstrand Sekreterare  
Stellan Tjernström Kassör 
Caroline Kax Ledamot 
Jenny Jonsson Ledamot 
Håkan Dahlbom Ledamot 
 
Plats: Jönköping 
Tid: 18.00 
 
§ 191 Mötets öppnande 

Ordförande Margaretha Carlsson hälsade alla välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 

§ 192 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 

 
§ 193 Val av justeringsman 
 Jenny Jonsson valdes till justeringsman. 
 
§ 194 Föregående protokoll (nr 12/2013 och nr 13/2013) 
 Protokoll 12/2013 och 13/2013 gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna. 
 
§ 195 Inkommande och utgående skrivelser, inkl att göra listan 
 Inkommande och utgående skrivelser samt att göra listan gicks igenom.  
  
§ 196 Beslut fattade på styrelselistan 

Styrelsen har fått ett förslag om revidering av RAS från projekt mentalt sund 
collie samt registerkommittén, förslaget innefattar fyra avsnitt: Avsnitt 4.1 HD, 
Avsnitt 4.3 MH, Avsnitt 4.4 Enskilda egenskaper vid MH, Avsnitt 6.1 Mentala 
egenskaper. 
Styrelsen tyckte att de förslagna ändringarna var bra och godkände förslaget. 
Se utgående skrivelse 1419 för detaljer.  
 
Fråga från en annan rasklubb om att få låna information från SCK’s hemsida. 
Styrelsen beslutade att det var okej under förutsättning att det framgick varifrån 
informationen kom ifrån. 
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§ 197 Ekonomi 
Stellan presenterade resultat och balansräkning från årets två första månader. 

 
§ 198 Pågående ärenden 

Oavslutade ärenden: 
SRD- bevaka SCK’s begäran om att nuvarande skrivning kvarstår efter den 
revidering och samsyn som pågår mellan de nordiska länderna, NKU. 
-Analysera det material om SRD, som SKK skickat till klubbarna. 
-Delge beslut till aktivitetsområden och medlemmar om hur logotypen för SCK 
ska användas. 
-Ögonmöte med SKK den 2 april. 
-Svar till Marie Baaz ang. förfrågan om exteriörbeskrivarutbildning. 

 
§ 199 Uppfödarträff 

Agendan är klar. 
 
§ 200 Rapporter 

- Colliebladet  
Projekt mental sund collie planerar att ta fram ett nytt specialnummer av 
mentaltidningen, finns med i budget för verksamhetsåret 2014. 
- Hemsidan  
För den nya  hemsidan kommer driftskostnaden att uppgå till 3 000-4 000kr/år, 
väl investerade pengar så att fler kan hjälpa till med uppdateringen. 
- Jan rapporterade om att; 
Medlem online skickar ut fel data. Jan har lyft frågan till SBK. 

  
§ 201 Avelspolicyn 

Uppföljningen av RAS är inskickad till alla berörda organisationer samt finns 
publicerad på hemsidan. Karin Drotz /SKK skrev som svar ”Oj vilken fin 
utvärdering av RAS Collieklubben gjort! Häpnadsväckande bra.” 

 
§ 202 Projekt mentalt sund collie 

Meta rapporterade från mötet med SLU. Genomföra diskussionsmöten i LA om 
rasprofilen som ska jämföras med den enkät som SLU kommer skicka ut till 
collieägare under året. Viktigt att komma fram till om vad är en collie! 
Aggressionslistan kommer att avslutas utan åtgärd och ej publiceras på SCK’s 
hemsida, pga att det är väldigt komplext att säga vad som är vad, bättre att 
fokusera på NYO. 
 

§ 203 Årsmöteshandlingar 
Ligger på hemsidan sen lördag 8 mars. 

 
§ 204 Övriga frågor 

Projektet LA pärmen - LA behöver inte ha ett konstituerande möte då det inte 
finns styrelser i LA och SCK’s styrelse centralt beslutar om föreslagna 
kontaktpersoner och vem som tecknar postgiro tillsammans med 
huvudstyrelsens kassör. 
Det får inte heller finnas egna logotyper ute i LA utan det finns bara en logotyp i 
Svenska Collieklubben, se § 198. 

 



Sida 3 av 3 
 

§ 205 Mötets avslutande 
 Ordförande Margaretha Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Ordförande 
 
 
 
Caroline Kax  Jenny Jonsson Margaretha Carlsson 


