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SVENSKA COLLIEKLUBBEN 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte hos Margaretha Carlsson Liden 2007-03-03 – 04 (2/2007) 
 
 
 
§ 14 Mötets öppnande 
 Ordförande Anna Wahlström förklarade mötet öppnat. 
 
§ 15 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkänns. 
 
§ 16 Föregående protokoll (8/2007) 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna 
 
§ 17 Inkommande och utgående skrivelser 
 Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna. 
 Bilaga 1. 
 
§ 18 Ekonomi 

Ekonomin är fortsatt stabil. Revisorer och kassör har haft en dialog angående 
formerna för framtida redovisning. 

 
§ 19 Etik, lojalitet och sekretess 

Ett välkomstbrev till nya styrelsemedlemmar skrivs, där vikten av god etik, 
lojalitet och sekretess betonas. 

 
§ 20 Arbetsordning/uppdragsbeskrivningar och lathundar 
 Arbetsordningar och uppdragsbeskrivningar skrevs. 
 Bilaga 2. 
 
§ 21 Kommittéer och uppdrag 
 Bilaga 3 
 
§ 22 Pågående ärenden 

� Raskompendiet- Inget att rapportera. När utkastet är klart ska det ut på 
remiss. 

� Ökat medlemsantal – En eventuell rabatterad avgift under första året för 
nya medlemmar diskuterades. 

� Hälsoregister – Inget att rapportera. 
� Hedersmärken – Arbetet fortskrider. 
� PR-produkter – Funderingar på att byta ut sortimentet. Meta Carlsson 

pratar med Ahl-original om nytt sortiment. 
� SM-regler – Inget att rapportera. Separat möte kring frågan krävs. 
� Översättning av avelspolicyn – Inget att rapportera. 
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§ 23 Rapporter 
� Avelspolicy –Utvärdering av 2006 inte färdig pga sen uppdatering från 

SKK. Siffror för röntgade hundar sjunker. Uppdrogs till RUS att formulera 
en skrivelse som belyser problemet. Anna tar med sig skrivelsen till RASK.  

� RASK – Anna Wahlström rapporterar från senaste mötet. En ständig 
sekreterare är utsedd. Ordförande utses varje år. En skrivelse om 
vallhundsprov är skickad till FS och C-RUS, som samtliga rasklubbar ställt 
sig bakom. 

� Organisationskonferens – SBK kommer att anställa en informatör för att få 
ut information om organisationen. En hälsokonferens planeras 27-28/10, 
samt en exteriörbeskrivarkonferens 22-23/9. 

� Uppfödarkonferens – Datum för höstens konferens kommer inom kort. 
Annars inget att rapportera. 

� RUS – Meta informerar om kommande utställningar. 
 
 
§ 24 Colliebladet (webb och papper) 

Redaktionen önskar tydligare direktiv från styrelsen om webbtidningens 
utformning och innehåll.  
Webbtidning utges enligt följande: februari, juni och oktober. 
Papperstidning utges april, augusti och december, där decembernumret är ett 
dubbelnummer. Helsidesannons i CB (pappersutgåvan) genererar en valfri 
gratisannons i nästkommande webbtidning. Detta gäller från 2007. Annonsering 
enbart på webben 300:-/annons för medlemmar. 
Styrelsen beslutar om följande annonspriser för medlemsannonser i 
pappersutgåvan. 
1/1 sida sv/v   500:- 
½ sida  sv/v  350:- 
¼ sida sv/v  200:- 
1/8 sida sv/v  150:- 
1/1 sida färg   1000:- 
 
Ett särskilt arbetsmöte med redaktionen, Anneli Johansson och ansvarig utgivare 
planeras. 

 
§ 25 Collie-SM 

Information om SM 2007 finns nu på klubbens hemsida, där även 
anmälningsformulär finns. 

 
§ 26 Jubileum  2008 (inkl circuitutställning och rasmästerskap) 

Anna Wahlström har tagit fram idéer till en hemsida om klubbens 40-års 
jubileum. Anneli lägger upp en provsida. Boendet för domarna är ännu inte löst, 
besked från SKK inväntas. Meta arbetar med en budget för arrangemanget. Alla 
rosetter på SCK´s utställningar under året ska innehålla ett jubileumstryck. En 
uppskattning från LO om behovet av rosetter kommer att efterfrågas för 
gemensamt inköp. Arbete med en jubileumsalmanacka pågår. Förslag från 
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styrelsen om jubileumshandbok kommer att undersökas. XX konsulteras om 
detta.  

 
 
§ 27 Brukslägret (ekonomi) 

En lathund till lägerkommitte´n  angående redovisningen kommer att tas fram. 
En budget ska upprättas i samarbete med Meta. 

  
§ 28 Bemötande av SCK:s medlemmar 

Uppdrog åt Anneli Johansson att kontakta Yvonne Brink, SBK, hur gången är 
angående klagomål på dåligt bemötande från SKK´s juridiska avdelning mot 
våra medlemmar. 

 
§ 29 Dokumentation från organisationskonferensen – genomgång och diskussion 

Grupparbete från organisationskonferensen diskuterades. Anna fick med frågor 
att ta upp i RASK. 

 
§ 30 Övriga frågor 

� Uppdrog åt Anita Braxenholm att skriva ett brev om vad blivande 
valpköpare bör tänka på vid köpet, detta kommer att  läggas ut på 
hemsidan. 

 
� Beslut fattade på mailinglistan. ( Detta kommer i fortsättningen att vara en 

stående punkt på dagordningen). 
 

 
1. Kriterier för sökande till preparandutbildningen för kort och 

långhårig collie. 

� Medlemskap i rasklubben, visar att man har tagit del av den 
information som finns att tillgå som medlem oavsett om man 
sympatiserar med beslut odyl. 

� Visat intresse och fört fram rasen med de angivna mål som finns 
antagen i rasklubben ( Avelspolicy ) 
Enkelt att kontrollera genom rasdata , HD. MH, Ögonlysta, 
Exteriörbeskrivna/Utställda , valphänvisning , tävling mm. 

� Visat intresse för rasklubbens verksamhet. 

2.   Förslag till budget för 2007. 

3.   Priser på kommersiella annonser i webbtidningen. 

Enstaka annons s/v helsida både pappersupplagan och webbtidningen 
1500 kr     
Enstaka annons s/v halvsida :både pappersupplagan och webbtidningen  
950 kr     
Enstaka annons färg helsida både pappersupplagan och webbtidningen  
2500 kr     
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Enstaka annons färg halvsida både pappersupplagan och webbtidningen   
1450 kr 
Årsannonsering 3 nummer pappersupplaga+ 2 nr webbtidning helsida 
s/v:  
5100 kr     
Årsannonsering 3 nummer pappersupplaga+ 2 nr webbtidning helsida   
halvsida s/v: 3200 kr     
Årsannonsering 3 nummer pappersupplaga+ 2 nr webbtidning helsida   
helsida, färg 8500 kr     
Samt en banner på klubbens hemsida under ett år vid års annonsering. 

4.   Information till ägare vars collie fyllt 1 år infört i CB      

 
§ 31 Nästa möte 
 Förslag på möten:  

Telefonmöte 18/4, 19,00.  
Arbetshelg 21-22/4 
                   28-29/4 
                    9-10/6 eller eventuellt från fredag kväll 8-9/6. 
                  

 
§ 32 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
 
Monica Johansson   Anna Wahlström 
 


