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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-07-05 Nr4/2005
   
 
Plats: Telefon möte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Monika Johansson  Sekreterare 
Anneli Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Karin Carlsson  Suppleant 
Meddelat förhinder: 
Solweig Hultman-Stegman  Vice kassör 
Eva Shömer   Suppleant 
 
 
§ 37 Mötets öppnande 
  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 38 Godkännande av dagordning 
  

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 39 Föregående protokoll (3/2005) 
  

Föregående protokoll gicks igenom och en justering angående inkommande 
brev, punkt nr 5 skall vara: från Sbk angående arvode till agiltydomare skickas 
till xx. 

 
§ 40 Inkommande och utgående skrivelser 
  

Inkommande: 
  

• Från xx, utställningskommittén tar kontakt med xx. 
• Från Rask, angående Sbk:s monter på hund 2005, önskemål om att Sbk 

raserna skall samlas vid rasklubbstorget. Styrelsen ställde sig positiv till 
detta och Anna W svarar. 

• Från Yvonne Brink angående revidering av MT, de vill ha in ett yttrande 
senast 1/9-05. Mentalkommittén samt styrelsen skickar in synpunkter via 
styrelsens mailadress. Uppdrogs åt Anneli att ombesörja att det nya 
förslaget omgående publiceras på vår hemsida där alla intresserade 
inbjuds att komma in med synpunkter. Mentalkommittén sammanställer 
och skickar in svar till styrelsen senast 15/8-05. 
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• Från posten till kassören angående ansökan av att få nyttja föreningsbrev 
vid skickande av korrespondans. 

• Från Sbk till Margareta Carlsson angående ansökningar av utställningar 
skall vara Sbk tillhanda senast 20/8-05 för verksamhetsåret 2008. 

• Från Sbk, angående stickprov av id-handlingar vid veterinärbesiktningen 
på utställningar.  

• Från xx, påminnelse om anmälan till hundensdag 3/9-05 
 
Utgående: 
• Inga utgående skrivelser 
 

§ 41 Ekonomi 
 

• Kassören redogjorde för ekonomin som för närvarande är förhållandevis 
god.  

 
  
 

§ 42 Pågående ärende 
 

• Disciplinärendet 
 
SKK har inte brytt sig om vår kritik mot berörd uppfödare, aktuell kull 
har blivit registrerad. Vi har inte fått någon information om vad som 
händer/ har hänt. Xx tar kontakt med Sbk och hör om de har fått någon 
information och hör om hur och om vi ska gå vidare. 

 
• Raskompendiet 

 
Meta och Eva jobbar vidare på det. 

 
• Exteriörprotokoll 

 
Styrelsen beslutade ställa sig bakom förslaget till nytt exteriörprotokoll. 
Uppdrogs åt Anna W att meddela SBK styrelsens beslut. 

 
 
• Trycksak 

 
Vilar i avvaktan på hemsidan. 

 
• Ökat medlemsantal 
 

Meta redogjorde för de nya medlemmar som kommit in via vårt pg. 
 

• Utveckling av hemsidan 
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Styrelsen beslutade att publicera den nya hemsidan snarast. 
 

• Colliekonferensen 2005 
 

Elisabeth svarar Eva Erikson att vi av skattetekniska skäl endast kan 
betala arvode och milersättning enligt Sbk uppsatta normer. 

 
• Reviderad MT, arbetet fortskrider. 
• Annonser i CB (prissättning), frågan bordlägges. 

 
 
§ 43 Rapporter 
 

• Avelspolicyn 
 
Anita redogjorde för positiva och negativa tendenser hon har kunnat se. 
Halvårsredovisning av policyn publiceras i CB 3-2005. 

   
• Collie SM i Karlskrona den 2 juli 2005 

Anna informerade från Collie SM. 
 
 
§ 44 Colliebladet 
 

Arbetet fortskrider. 
 

 
§ 45 Utställningsfrågor 
 

Meta redogjorde vad utställningskommittèn jobbat med sen förra mötet. 
 
§ 46 Collielägret 
  

Arbetet fortlöper, det har kommit in många anmälningar vilket resulterar i fler 
instruktörer än beräknat. 

 
§ 47 Collie-SM 
  
 Arbetet fortlöper. 
 
§ 48 Övriga frågor 
 

• Från xx, LO-pärmen behöver revideras när det gäller dokument som 
berör exteriörbeskrivare klass II. Anna W meddelar via mejlinglistan 
vilka kapitel som ska revideras så att styrelsen kan tycka till. 
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• Vi har betalat för en annons i Internationella handboken 2005. Av någon 
anledning har inte SCK:s annons kommit redaktionen tillhanda. Vi har 
därför en annons tillgodo till nästa års handbok. Styrelsen bevakar detta 
genom att lägga frågan under pågående ärende. 
 

§ 49 Nästa möte 
  
 23/8-05 kl. 19.00 per telefon 
 
 
§ 50 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Anneli Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare    Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 
 


