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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2006-04-04 Nr 2/2006
   
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Anneli Johansson  Sekreterare 
Monica Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Solweig Hultman-Stegman  Vice kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Karin Carlsson  Suppleant 
Eva Schömer   Suppleant 
 
 
 
§ 12  Mötets öppnande 
  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 13 Godkännande av dagordning 
  

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 14 Kommittéer och kontaktpersoner 
  

Styrelsen beslutade utse kommittéer, arbetsgrupper och kontaktpersoner enligt 
bilaga. Alla föreslagna personer är inte tillfrågade därför uppdrogs det åt: 
 

• Solweig att tillfråga xx om hon kan ingå i LO-kommittén 
 

• Anna Wahlström att tillfråga xxoch xx som redaktörer för CB. 
Beslutades att redaktörerna kommer att inbjudas till ett arbetsmöte för att 
diskutera CB:s utformning i framtiden. 

 
• Margaretha Carlsson att tillfråga xx om hon vill ingå i jubileumsgruppen. 

 
För bemanning av vallhundsgruppen uppdrogs det åt Meta att kontakta xx som 
får föreslå representant från Upplands LO, åt Bettan  att tillfråga xx om hon har 
lust att ingå i gruppen och åt Anneli att maila övriga LO för namnförslag till 
denna grupp. 
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§ 15 Föregående protokoll (9/2006 och 1/2006) 
  
 § 133 Meta jobbar vidare med flyttning av Närke-Wästmanlands utställning 
 
§ 16 Inkommande och utgående skrivelser 
 

Inkommande och utgående skrivelser redovisades i särskild förteckning.  
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. Uppdrogs åt Anneli att  
vidarebefordra ansökan om korningsdiplom till SBK. 

 
§ 17 Ekonomi 
 

Ekonomin är god. Bekymret är fortfarande CB, medlemsannonser sviktar i antal. 
Olika lösningar diskuterades t.ex. om man skulle kunna reducera priset vid 
annonsering i alla nummer.  Kontakt tas med tryckeriet för offert på nytt format. 

 
§ 18 Pågående ärenden 
 Disciplinärendet: 
 Inget att rapportera 
 
 Raskompendium 
 Arbetet fortgår 
   
 Ökat medlemsantal 

Arbetet fortgår. Solweig skickar ut informationsfoldern till större djursjukhus. 
 

 Hedersmärken 
Arbetet fortgår. Bettan pratar med xx och Meta med Hagenstams  
sportpriser för att se om dom har originalet kvar. 

 
 PR-produkter 

Anna har fått information från vårt tryckeri om olika produkter, dock inga 
priser. Arbetet pågår med att hitta bra produkter till bra priser. 

 
 Översättning av avelspolicyn till engelska 
 Inget nytt att rapportera 
 
 Utlandsmedlem 
 Brev skickat till FS, ännu inget svar. 
  
 Marknadsföring av exteriörbeskrivning 
 Brev utskickat till LO, fyra har svarat. Frågan bevakas. 
 
  
 

Valphänvisning av utlandsägd avelshund 
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Ny text kommer att införas för valphänvisning efter utlandsägd avelshund enligt 
följande: 
 
För att erhålla valphänvisning måste kopia av avelstikens  rabiesvaccinationer 
och/eller kopia på avmaskningsintyget  skickas senast 4 veckor efter parning 
till: Anita Braxenholm, Slottsvägen 24, 861 34 TIMRÅ 
 

 Hollströms minnesfond 
Ärendet avslutat efter att vi undersökt om pengarna gick att användas till ex. 
raskompendiet. 

 
Köpeavtal/foderavtal 
Frågan kvarstår. Artikel kommer i CB. 

 
Hund med AD använd i avel: 
Bordläggs 

 
LO-konferensen 
Datum för konferensen beslutas via mail. 

 
§ 19 Rapporter 
 Avels-Uppfödarkommitéen Bordläggs 
 
§ 20 Colliebladet   Bordläggs   
 
§21 Utställningsfrågor  Bordläggs 
 
§ 22 Collie SM 2006  Bordläggs 
 
§ 23 Nordisk Colliekonferens i Finland 

Bettan tillfrågar xx om hon tillsammans med ytterligare en person från styrelsen 
kan representera SCK. 

 
§ 24 Hälsoregister 

Beslut togs om att uppdra år Avels- och uppfödarkommittén att undersöka 
möjligheten med ett hälsoregister. 

 
§25 Övriga frågor 

MH-träning Uppgifter har framkommit till styrelsen att träning inför MH 
frekvent förekommer. Styrelsen har för avsikt att tillskriva berörda personer 
angående detta. 
 

 SM-regler   Bordläggs 
 

Avgift för kennelregister på webben Bordläggs 
   
§ 26 Nästa möte 
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 Nästa möte. Telefonmöte 3/5, 19.00 
 
§27 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Monica Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare     Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


