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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-05-25 Nr3/2005
   
 
Plats: Telefon möte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Monika Johansson  Sekreterare 
Anneli Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Solweig Hultman-Stegman  Vice kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Karin Carlsson  Suppleant 
Meddelat förhinder: 
Eva Shömer   Suppleant 
 
 
§ 24 Mötets öppnande 
  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 25 Godkännande av dagordning 
  

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 26 Föregående protokoll (2/2005) 
  

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
§ 27 Inkommande och utgående skrivelser 
  

Inkommande: 
  

E-post: 
• Från xx angående hjälp till bekostnad av utbildning till mentalbeskrivare. 

Monika svarar xx att styrelsen föreslår att hon äskar bidrag av sitt eget 
lokalområde. 

• Från Anna Norberg angående vandringspris. Styrelsen beslutade att det 
delas ut till xx baserat på att xx har flest personliga inteckningar i priset. 

 
Brev: 

• Minnesanteckningar från D-rus, Ras mars 04 
• Minnesanteckningar från D-Rus, Ras 2005 
• Från Sbk, arbetsexemplar om reviderade mentaltesten, samt en 

delrapport från arbetsgruppen. Synpunkter skall lämnas senast 18/7-05. 
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Anna vidarebefordrar till styrelse och mentalkommitté som får ha ett 
telefonmöte innan den 18/7-05 för eventuella kommentarer. 

• Solweig har fått en del synpunkter på sitt medlemsbrev. 
• Från Anna Norberg som har svarat på nya agilityreglerna. Monika 

skickar positivt svar från styrelsen. 
• Från Skk med information om att Ras är fastställt för Collie med 

kommentarer. 
• Från Anna Norberg angående arvode för agilitydomare. 
• Från Sbk, inbjudan till lärarutbildning 2005-2006, vi skickar ut det via e-

post som en information till lokalområdena. 
• Från Sbk, angående tävlande hundar inom rasen utan officiella MH-

beskrivningar. Anita kollar detta. 
 

Utgående: 
• Solwieg  har skickat ut 42 st välkommen brev till nya Collie ägare. 

 
§ 28 Ekonomi 
 
 Resultat tom 05-05-23 är  -2246,70:- 
 Meta har upprättat lite nya rutiner tillsammans med redaktionen för  

Colliebladet.. 
 Kontot på Öland är avslutat och ett nytt konto på Nordea är öppnat. 

Det har framkommit att korthårskommittén har en egen kassa. Meta tar kontakt 
med Margareta Andersson för att höra om omständigheterna kring det. 
Meta informerade om att FS har beslutat att höja MH-avgiften från 1/9-05. 
 

§ 29 Pågående ärende 
 

• Disciplinärendet 
 
Monika har varit i kontakt med Sbk eftersom Skk skickat svar till Sbk. 
xx var vid tillfället inte medlem i Skk, därför kan hon inte uteslutas, om 
hon i framtiden vill bli medlem kommer det att prövas av 
disciplinnämnden. Frågan kom upp hur vi ska ställa oss till ett eventuellt 
medlemskap i Sck. Monika tar kontakt med Sbk för mer information. 
 

• Raskompendiet 
 
Meta har pratat med xx som var positiv till att vi skulle använda hennes 
text. Vi får använda den rakt av och inte göra några citat. Vi får stycka 
upp texten men hon vill korrekturläsa texten innan publicering. Hon 
önskade även att Ulla Berg-Persson skulle göra översättningen från 
danska till svenska. 
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• Exteriörprotokoll 
 

Anna skickar det till styrelsen för eventuella kommentarer på 
mailinglistan. 

 
 
• Trycksak 

 
Vilar i avvaktan på hemsidan. 

 
• Ökat medlemsantal 
 

Vi har fått 27 st nya medlemmar 
 

• Utveckling av hemsidan 
 

Fortskrider 
 

• Colliekonferensen 2005 
 

Arbetet fortskrider, datum blir 15-16 oktober-05 i Villingsberg, 
styrelsemöte den 14/10-05. Vi har fått bra priser på logi. Det kommer att 
satsas på kvalitet inte kvantitet. Många bra förslag från avels- och 
uppfödarkommittén presenterades. 

 
 
§ 30 Rapporter 
 

• Avelspolicyn 
 
Avelspolicyn är fastställd, Anita redogjorde för positiva och negativa 
tendenser hon har kunnat se. Bland annat har vi 17 st fler röntgade 
långhår under årets första månader än under motsvarande tid förra året. 
De lh som är födda 2002 är snart uppe i avelspolicyns mål på 50% 
röntgade individer utav årskullen. Korthårs Collie är redan uppe i målet i 
vissa årskullar. 
Det negativa var bl.a att tikarna inte uppfyller kraven på MH-
beskrivningar, ca 48%. 

   
• RASK 2005-05-20 
Anna informerade från Rask 

 
• Sbk:s kongress 2005-05-21 – 22 
Anna informerade från kongressen. 

 
 
§ 31 Colliebladet 
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Det stod fel i Colliebladet i styrelseförteckning mm. Detta är åtgärdat. 

 
 

§ 32 Utställningsfrågor 
 

Utställningen i Bureå 26/8-05 är klar. 
 
Norrbottens Lo vill anordna en utställning den 7/7-07. 
 
Östra Lo vill flytta sin utställning den 26/5-07 till den 12/5-07, pga. 
utställningen i Österbybruk äger rum denna helg, vilket skulle kunna locka fler 
anmälningar. Styrelsen beslutade att den inte skall flyttas pga.att vi redan har 
gjort så många ändringar i år. 
 
Domarförslag till utställningar 2007 ska in. 
 
Domare till samtliga utställningar 2006 är klara. 
 
Remiss gällande revidering av utställningsbestämmelser. Meta informerade om 
förslag på yttrande. Styrelsen beslutade anta utställningskommitténs yttrande 
och uppdrog åt Meta att besvara remissen. 

 
§ 33 Collie SM 
  
 Inget att rapportera. 
 
§ 34 Övriga frågor 
  

• Inventarieförteckning 
Meta hade gått igenom den inventarieförteckning som finns.  
Vi diskuterade kring rutiner på inköpta varor som tillhör klubben. 

 
• Förfrågan av Beauceronklubben och Bouvierklubben 

De frågar om de får ta del av vår Lo pärm som finns på nätet. 
Styrelsen beslutade att de skulle få göra det. Anna kontaktar Anna. 

 
• Styrelsepärm 

 
Det kom förslag på att det ska finnas en styrelsepärm, liknande Lo-
pärmen. Detta för att underlätta styrelsearbetet. Frågan får diskuteras 
vidare. 
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• B-post 
 

Meta informerade hur systemet med B-post fungerar. Det ska göras en 
ansökan hos posten. Meta skickar en sådan. 

 
• Annonser 

 
Vi ligger ganska högt i pris på våra annonser. Styrelsen beslutade att 
priserna ska ses över till nästa möte för att eventuellt revideras till nästa 
arbetsår. 

 
§ 35 Nästa möte 
  
 5/7-05 kl.19.00 på telefon 
 
 
 
§ 36 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Anneli Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare    Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 
 


