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Protokoll fört vid medlemsmöte i Svenska Collieklubben 2009-07-03 
 
 
Närvarande medlemmar på mötet: 
Margareta Carlsson 
Elisabeth Landfors 
Anita Braxenholm 
Maria Nyman 
Anna Magnusson 
Karin Dahlbom 
Marianne Widman 

Tomas Strand 
Kirsten Wretstrand 
Olle Landfors 
Mats Lööw 
Åsa Nordgren  
Yvonne Westberg 
Eva McLaren 

Ann-Charlotte Backlund 
Siv-Marie Wallenius 
Gunnel Strömberg 
Gunnel Hallström 
Maria Brännström 
Maria Pettersson 
 

 
 
 
Tid: Kl 17.30 
Plats: Piteå Brukshundklubb 
 
 

1) Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2) Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 

3) Val av mötesfunktionär 
Margareta Carlsson väljs till mötesordförande. 
Maria Nyman utsedd av styrelsen till mötessekreterare. 
Maria Brännström väljs till justeringsman. 
 

4) Information från styrelsen 
Rasutvecklingskonferensen: Margareta Carlsson informerar om den planerade 
rasutvecklingskonferensen i slutet av oktober. Information om enkäten som ligger på 
hemsidan (personlig kod på baksidan av CB nr 1) samt det material som 
lokalområdena ska arbeta förberedande med inför rasutvecklingskonferensen. 
Förberedelserna utförs i form av workshops och detta material sammanställs och 
kommer att ligga till grund för konferensen. 
Collie Kan: Information om av CB nr 2 temanumret ”Collie Kan”. Tanken är att visa 
fram colliens olika användningsområden.  
Ny adress till hemsidan: Förklaring till varför SCK bytt domän och därmed även 
webbadress. Ny adress är www.svenskacollieklubben.se.  
Formulär på hemsidan:  De formulär som finns på hemsidan fungerar inte i dagsläget. 
Skicka vanliga mail istället. 
Lokalområden: Det pågår en utredning/kartläggning för att se till att alla tillhör ett 
aktivt lokalområde. Vi ser bland annat över hur medlemsfördelningen ser ut över 



utlandet. Lo-konferensen kommer fortsättningsvis att förläggas på våren istället för på 
hösten. 
Utställning: 21-22 november arrangeras en central utbildning för 
utställningsarrangörer. De lokalområden som ännu inte har någon utställningsansvarig 
bör skicka någon. 
 

5) Nya stadgar för rasklubbar inom SBK 
De nya stadgarna är beslutade av SBK, men de nya stadgarna har inte färdigställts av 
SBK ännu och kan därför inte presenteras idag. 
 

6) a) Avelspolicy (Anita Braxenholm) 
Avelspolicyn kommer att fortsätta fram till 2010. Antalet höftledsröntgade collies 
ligger stadigt över 50%, även andelen omlysta hundar har ökat kraftigt till ca 25%. 
Antal mentalbeskrivna ligger i dagsläget strax under 50%, med collies födda 2006 som 
ligger närmast på 49%. Antalet som deltar i MT och på bruksprov är fortfarande litet. 
Bruksprovstävlande minskar även för övriga raser.  
b) Remisser  
De remisser som styrelsen har besvarat eller snart ska besvara är bland annat: 
Vallning - besvarad 
Nya bruksprovsregler – besvaras mitten av juli 
Nya agilityregler – besvaras i juli 
Nya Lydnadsreger – besvaras i september 
Nya utställningsregler (synkronisering med övriga nordiska länder) - besvarad 
Låsning av mentaltestregler - besvarad 
 

7) Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

8) Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
Justerare    Ordförande 
 
 
 
Maria Brännström   Margareta Carlsson 
 
  


