
SVENSKA COLLIEKLUBBEN – Styrelsemöte 2007-04-28 (3/2007) 
 
Närvarande:   
Anna Wahlström 
Elisabeth Pettersson 
Monica Johansson 
Anita Braxenholm 
Ingela Petersson 
 
Anmält förhinder:  
Margaretha Carlsson 
Anneli Johansson 
Solweig Hultman-Stegman 
Eva Schömer 

 
 
§ 33 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
§ 34 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med följande tillägg 50 a, 50 b,50 c och 50 d. 
 
§ 35 Föregående protokoll (2/2007) 
 Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 36 Inkommande och utgående skrivelser 

Postlistan gicks igenom och lades till handlingarna. Avvaktar med att ta 
ställning till kurs i webbadmin. 

 
§ 37 Ekonomi 
 Ekonomin är fortsatt stabil. 
 
§ 38 Beslut fattade på styrelselistan 

• Beslut har tagits att papperskopia på beskrivnings- och testprotokoll inte 
behövs längre. 

• Registersammanställningen kommer i fortsättningen endast att presenteras i 
korta drag i CB´s webbupplaga. 

• Inköp av nya T-shirt, utpris 75:-. 
 

 
§ 39 Pågående ärenden 

• Raskompendiet - Inget nytt att rapportera. 
• Ökat medlemsantal - Puffa för informationsfoldern på hemsidan. Frågan 

om subventionerat medlemskap för första året bordläggs. 
• Hälsoregister – Elisabeth Pettersson har kontaktat konstruktören för 

Belgarwebb för att få information, har inte fått svar ännu. 
• Hedersmärken Anna kontaktar Ahl-originahl med fråga om hon kan ta 

fram nya märken. 
Förslag till kriterier för att få klubbens hedersmärke:  
Arbetat aktivt för SCK-klubben i minst 10 år  
Nomineras av LO eller kommitéer inom SCK, till huvudstyrelsen som sedan 
beslutar om vilka som ska få hedersmärken. 
Kan delas ut endast en gång.  
Huvudstyrelsen för en förteckning över vilka som fått hedersmärken.  



• PR-produkter – avslutar punkten och flyttar den till § 46 Klubbshop. 
• SM-regler – Uppdra till Anneli att skicka ut tidigare information om Östra 

LO´s förslag till SM-regler på styrelselistan. Denna punkt ska på nästa 
styrelsemöte ha högsta prioritet. 

• Översättning av avelspolicyn – Arbetet är klart inom kort. 
 
§ 40 Rapporter 

• Avelspolicyn – Anita redogör för det aktuella läget. HD-statistiken är nu 
uppe i 18%. Antalet röntgade är fortsatt lågt. Stort antal valpar är födda 
jämfört med samma tid föregående år. Många av dessa har valphänvisning. 
Stort antal av föräldradjuren är omlysta som vuxna. 

• RAS/RUS-konferens 14–15 april – Anna rapporterar från konferensen. 
Många frågor besvarades om nya MT samt det framtida funktionstestet.  
Planering finns för flertalet konferenser för TL, beskrivare och domare.  

• Avelskonferens – I samarbete med raskklubbarna för Briard, Aus. Sheperd, 
Aus. Kelpie ordnas konferensen på Scandic Västhaga i Örebro 20-21/10. De 
flesta föreläsarna är klara. Programmet ska vara klart till webbtidningen i 
juni. 

• Vallhundsgruppen – Marianne Hansson ska åka på visning av eventuell 
framtida test och tävlingsform i vallning. Bettan håller styrelsen informerad.   

 
§ 41 Colliebladet (webb och papper) 

Västerbottens utställningsannons och Norrbottens spalt har tyvärr fallit bort ur 
tidningen. Rutinerna kommer att ses över. Beslutades att ett extrautskick görs. 
Monica Johansson tillskriver berörda lokalområden. 

 
§ 42 Collie-SM 
 Arbetet fortskrider enligt planering.  
 
§ 43 Jubileum 2008 (inkl circuitutställning och rasmästerskap) 

Arbetet med jubileum och rasmästerskap i Östra LO:s regi fortskrider. 
 
§ 44 Brukslägret 

Kydingeholm är bokat för ett förkortat läger på tre dagar, fredag, lördag och 
söndag v 32. Planeringen fortskrider. 
Den framtida utformningen av lägret diskuterades. 

 
§ 45 Prioritering vid MT 
 Beslutade att revidera enligt följande: 

• 1. Hund som antagits till mentaltest men tvingats avstå p g a löp, skada eller 
sjukdom, alternativt hund som givits dispens av åldersskäl. Åligger anmälaren 
att styrka vid anmälningen.  

• 2. Hund som vid provdatumet uppnått 3 års ålder  
• 3. Helsyskongrupp  
• 4. Halvsyskon till deltagande helsyskongrupp  
• 5. Halvsyskongrupp  
• 6. Lokalområdets egna medlemmar  
• 7. Övriga svenskägda kort- och långhåriga collies 
• 8. Svenskägda kort- och långhåriga collies behäftade med HD och som ej ingår 

i hel eller halvsyskongrupp  
• 9. Utlandsägda kort- och långhåriga collies  
• 10. Övriga brukshundraser  



§ 46 Klubbshop 
Beslut tas att almanacka från Ahl-Originahl ska finnas till försäljning från 2008. 
Medlemsbilder kommer att efterfrågas via hemsida och CB, uppdra åt Anneli att 
ordna detta. Annonsplatser kommer att finnas för försäljning dock inte på 
månadsbladen, till en kostnad för medlemmar av 350:- för fyrfärgsannons, A4 
liggande. Anneli tillfrågas om att ta emot bilderna. 
Anita Braxenholm reserverar sig mot detaljer i beslutet. Sortiment till klubbshop 
tas fram av Meta i samarbete med Viktoria Ahl. 

  
§ 47 Valphänvisningen – inavelsgrad 

Ett förtydligande på hemsidan görs att inavelsgraden skrivs in även på de kullar 
med utlandsägda föräldradjur där tillförlitliga uppgifter finns lätt tillgängliga. 

  
§ 48  Annonsering – blocket.se 
 Banner på Blocket inte aktuellt med tanke på de orimliga kostnaderna. 
 
§ 49 SBK-kongressen, genomgång av motioner mm 
 Motion 1  Avslås 
 Motion 2  Bifalles 
 Motion 3  Går ej att motionera om 
 Motion 4,5,6  Avslås 
 Motion 7  Avslås 
 Motion 8  Avslås 
 Motion 9  Bifalles 

FS förslag 1  Bifalles 
 FS förslag 2  Bifalles   
   
 
§ 50 Övriga frågor 

a) Domarkonferens hösten 2007 
RUS får i uppdrag att tillskriva SBK om frågor som behöver lyftas under denna 
konferens. 
b) Jubilarer 
Uppdra åt Anneli att i CB uppmärksamma  att XX  fyllt 70 år. 
c) SCK´s webbsida - Webbsidan ska ses över vad gäller struktur och 

funktionalitet. 
d) Exteriörbeskrivarutbildning 
RUS kontaktar SBK:s kansli för att höra när nästa utbildning planeras. Fler 
intresserade har anmält intresse. 

 
§ 51 Nästa möte 
 Telefonmöte i juni. Datum tas via maillista.  



 
 
§ 52 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
 
 
Monica Johansson   Anna Wahlström 


