
  
 
Svenska Collieklubben 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 6 i Svenska Collieklubben 2008-09-10 
 
Närvarande:    
Anna Wahlström Ordförande 
Elisabeth Pettersson Vice ordförande  
Margaretha Carlsson Kassör  
Anita Braxenholm Ledamot  
Kirsten Wretstrand Sekreterare 
Maria Nyman Protokollsekretrare 
Solweig Hultman-Stegman  Suppleant 
Anneli Johansson Suppleant 
 
Tid: Kl.19.00 
Plats: Telefonmöte 
 
 
§ 84 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 85 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände dagordningen med tillägg §89c, samt §102 a-c 
 
§ 86 Föregående protokoll (nr 4/2008 och nr 5/2008) 

Protokoll nr 4/2008 gicks igenom - § 60 kvarstår. Kring § 64 förs en fortsatt 
diskussion. Därefter lades protokollet till handlingarna. 
Protokoll nr 5/2008 gicks igenom - § 75, 77 kvarstår, § 81 beslutas att inte 
trycka almanacka för 2009 p g a svalt intresse. Därefter lades protokollet till 
handlingarna.  

 
§ 87 Inkommande och utgående skrivelser 

Redovisas i särskild förteckning. Beslutar att bordlägga svaret till IN705 till  
arbetsmötet. Tävlingar för 2009 – ok. Datum för utställn 2011 – ok. Meta tar 
med information från SBK om funktions- och miljöbeskrivning m till hörande 
dvd till Lo-konferensen. Styrelsen har tagit del av skrivelse från SKK till 
hundägare om oacceptabelt beteende. 

 
§ 88 Beslut fattade på styrelselistan 
 Collielägret 2009 anordnas av Mellersta Norra.  
 Ett förtydligande över valphänvisningskrav är gjord. 
 Ett förtydligande av arbetsgång gällande motioner är gjord. 
 
§ 89 Ekonomi 
 a) Lägesrapport Ekonomin är fortsatt god 

b) Mentalutbildning – äskande om bidrag från Norrbottens LO Beslutar att  
bidra med 1530:-. 

 c) Äskande om bidrag från Närke-Västmanland för mentalutbildning av M3  
och M4 figuranter. Samt äskande om bidrag för uppdatering av testledare 2007.  



Beslutar att bidra med 1800:-  till utbildning av figuranter. Beslutar att avslå 
uppdatering av testledare eftersom det är distriktets ansvar, samt ej är från 
innevarande år.  

 
§ 90 Jubileum och Collie-SM 2008 
 Ordförande framför tack för ett välordnat arrangemang från Lennart Pettersson  

med fru. Det ekonomiska resultatet är inte färdigt ännu, men preliminärt ser det  
ut att bli ett positivt resultat. 

 
§ 91 Webbplatsen sck.cc 

a) Offert Beslutar att anta offerten från AH-design på underhåll och design för 
1500:- exkl moms. 

b) Annat Många positiva upplevelser från besökare till den nya hemsidan. 
 
§ 92 Colliebladet 

a) Offert Beslutar att ta in en offert på Korningsbilagan 
b) Extern annonsering Förslag att låta AH-design hitta externa annonsörer, 

samt få provision på dessa. Vi funderar mer på det till nästa möte. 
c) Annat Colliebladet nr 2 kostade 26031:-  

Monika Johansson gör korningsbilagan 
 
§ 93 Para utan känd mental status 
 C-rus gav dispens för att använda utlandsägdhane, stationerad i Sverige under  

några månader, i avel utan känd mental status under förutsättning att den  
genomgår en mentalbeskrivning innan den lämnar Sverige. Tikägaren  
överklagade dispensen och SKKs presidium godkände överklagan. Ett skarpt  
formulerat brev från C-rus skickades under sommaren till SKKs presidium samt  
samtliga ledamöter. Meta underrättar om fortsättningen. 

 
§ 94 Collielägret 2009 
 Anordnas av Mellersta Norra tors- sön (juli) 
 
§ 95 Motioner 
 Bordläggs 
 
§ 96 LO-konferensen 
 Kaffe och smörgås kommer att finnas för de som kommer fredagkväll. 
 Program lördag 
 8.30 Frukost 
 9.00 Konferensen inleds av Anna Wahlström 
 9.15 Utbildning för utställningsfunktionärer med Meta 
 12.00 Lunch 
 13.00 Fortsatt utbildning för utställningsfunktionärer 
 15.00 Kaffe 
 15.15 Redovisning av ekonomi, MH och Prov med Meta 
 16.00 Organisationen lokalt och centralt, sponsorer och sponsring, collieläger  

          2010, SM-tävlingar, uppfödarträffar ute i lokalområdena med Anna W 
17.30 Medlemsmöte (Dagordningen finns under Övriga frågor) 
19.30 Middag 
Program söndag 
8.00 Frukost 



8.30 Motivation i föreningslivet med Anna Wahlström 
12.00 Lunch och därefter hemresa 
Kirsten skriver ihop PM. 

 
§ 97 Exteriördomarkonferens 16 – 18 oktober 
 Charlotte Höijer företräder SCK. Ulla Bergh-Persson är bisittare. Meta skickar  

en kravspecifikation till båda samt sammanställer övrigt material som de  
behöver. 

 
§ 98 Skrivelse från Bodil Carlsson (föreslår bordläggning till arbetsmötet) 
 Bordläggs 
 
§ 99 Anlitande av fotografer – principdiskussion (bordläggs till arbetsmötet) 
 Bordläggs 
 
§ 100 Årsmötet 2009 
 Valberedningen har påbörjat sitt arbete. 
 Kydingeholm är preliminärbokad den 28 februari 2009. 
 
§ 101 Mötesagenda fram till årsmötet 2009 
 Arbetsmöte 26 september i samband med Lo-konferens 
 Arbetsmöte 25 - 26 oktober (lö 12.00-sö 12.00) 
 Telefonmöte 3 december kl 19.00 
 Arbetsmöte 17-18 januari 
 Arbetsmöte 27 februari 
 Årsmöte 28 februari 
 RAS möte 
 
§ 102 Övriga frågor 
 a) Medlemsmöte - dagordning 
 Avelspolicyn med Anita B 
 Ekonomin med Meta 
 Colliens framtid – uppfödarens ansvar, diskussion 
 Styrkor och svagheter hos collien idag gentemot vår rasstandard, diskussion 
 Valberedningen har ordet 

b) Svar till Åke Cronander Bordläggs. 
c) Rapport från collielägret 2009 Bordläggs. 

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


