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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2006-03-03 Nr 9/2006
   
 
Plats: Sunnersta Herrgård, Uppsala 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Monika Johansson  Sekreterare 
Anneli Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Solweig Hultman-Stegman  Vice kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Meddelat förhinder:  
Elisabeth Pettersson  Vice Ordförande 
Eva Schömer   Suppleant 
Karin Carlsson  Suppleant 
 
 
 
§ 110 Mötets öppnande 
  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 111 Godkännande av dagordning 
  

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 112 Föregående protokoll 
  

§ 91, arbetet med att se över statuterna i  KO-Hollströms minnesfond läggs till 
pågående ärende. 
 
I övrigt godkändes protokollet. 

 
§ 133 Inkommande och utgående skrivelser 
 
 Inkommande: 
 

• Från SKK, information angående hänvisningsstopp 
• Från SKK, angående registrering av valp med föräldradjur utan MH. 

Styrelsen beslutar att uppdra åt uppfödarkommittén att arbeta fram ett 
förslag för presentation till RASK. 

• Från SBK, inbjudan till mentaltestdomarutbildning. 
• Från SBK, tävlingsansökan Agility. 
• Från SBK, anmälningsavgift Agility. 
• Från SKK, åter valphänvisning. 
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• Från SBK, information nya mentaltestutbildningen. 
• Från SBK, kongressanmälan. 
• Från SBK, kallelse RAS-RUS konferens. 
• Från Elisabeth Landfors mfl ang förslag till nya regler till Collie-SM. 
• Från medlem angående medlemskap 
• Från Närke Västmanlands Lo ang flyttning av utställning. 
• Från SBK, inbjudan till kurs i avelsplanering. 
• Från SKK, inbjudan till utbildning av handledare för utbildning av 

utställningsarrangörer i läns- och specialklubbar. 
• Från RSV, angående deklaration senast 2/5-06. 
 
Utgående:  

 
• Till Östra Lo, svar på skrivelse angående världsutställningen. 
• Till A.L Original, angående sista numret av CB. 
• Till lokalområdena angående nya mentaltest utbildningen. 
• Till samtliga uppfödare i kennelregistret på hemsidan ang folder om Collie. 
• Till xx angående publicerad teckning i CB. 
• Till Förbundsstyrelsen angående utlandsmedlem.  

  
 
§ 114 Ekonomi och bokslut 
  

Ekonomin är fortsatt god. 
 

§ 115 Pågående ärenden 
 

• Disciplinärendet 
Inget nytt att rapportera. 
 

• Raskompendiet 
Arbetet fortskrider 
 

• Ökat medlemsantal 
Styrelsen beslutar att vi fortsätter med värvningskampanjen som påbörjades 
förra arbetsåret, även styrelsemedlemmar kan deltaga i kampanjen. Solweig 
Hultman-Stegman och Anna Wahlström reserverar sig mot beslutet. 

 
• Hedersmärken 

Inget nytt att rapportera. 
 

• PR-produkter 
Meta vill att all betalning skall ske via fakturering när det gäller jackorna. 
Inga kontanta pengar skall betalas ut, samt att betalning bör ske efter 
leverans. Anneli kollar upp med Bjuvs Bk, som har likadana klubbjackor, 
vilken leverantör samt vilka villkor de har. 
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• Översättning av avelspolicyn till engelska. 
Arbetet fortskrider. 

 
• Registreringsbestämmelser. 

C-RUS har muntligen meddelat att man gjort vad man kunnat i ärendet. 
Problemet med uppfödare som på olika sätt försöker kringgå gällande 
registreringsbestämmelser kvarstår.  

 
• Marknadsföring av exteriörbeskrivning. 

Anita jobbar vidare med detta. Ett samarbete mellan rasklubbarna 
diskuterades. Anna W tillskriver RASK och hör efter om intresse finns. 

 
• Valphänvisning av utlandsägd hund. 

Frågan hänskjuts till arbetsmötet. 
 
§ 116 Rapporter 
 

• Avelspolicyn. 
Anita redogjorde för hur avelspolicyn ser ut fram till dagsdato. 

 
• RASK 2006-01-27 

Anna W rapporterade från RASK-mötet 06-01-27 
 

• Organisationskonferens 2006-01-28-29. 
Anna W rapporterade från Organisationskonferensen 06-01-28-29 

 
§ 117 Colliebladet 
 

• Förra numret av CB var en katastrof och Meta för en dialog med tryckeriet 
ang kompensation. 

 
§ 118 Utställningsfrågor 
 

• Meta redogjorde för arbetet inom utställningskommittén. 
 
§ 119 Collie SM-06 
 

• Anita rapporterade från SM-mötet. 
 
§ 120 Årsmötet 2006 
 

• Styrelsen beslutade att föreslå Anneli Johansson som mötessekreterare. 
Registersammantällningen kommer att för första gången säljas på en Cd-rom 
skiva, beställningar görs via kassören. 

 
§ 121 Övriga frågor 
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• Styrelsen ger i uppdrag åt Elisabeth Pettersson att söka information om 
bidrag från studiefrämjandet inför Collielägret 2006.  

• Lo-konferensen diskuterades. 
 
§ 122 Nästa möte 
 
 4/3-06  på Uppsala Bk. 
 
§ 123 Mötets avslutande 
 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Anneli Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare     Ordförande 


