
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Nr 11/2005 
 
Datum 2005-03-11 
Plats: Västerås, Lövuddens konferenscenter 
 
Närvarande: Anna Wahlström, Kent Söderberg, , Monica Johansson, 
Margaretha Carlsson, Jenny Marklund, Anna Lindström, from § 136, Stina Johansson 
 
 
§ 127 Mötets öppnande 
 
Anna W hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 128 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes  
 
§ 129 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll nr 10 gicks igenom, - ögonresultat uppdra till Meta att kolla med UBP, 
-Protokoll på hemsidan , skriva NN i stället för utförligt namn pga PUL, blänkare till 
hemsidan om detta, - Kent informerade att Östra lo är villiga att anordna utställning i samband 
med World Dog show 2008 , - Kerstin Persson har tackat ja till att vara klubbens 
rasrepresentant i samband med MH utanför Sverige gränser, - Uppdra till uppfödarkommittén  
att hålla ett arbetsmöte eftersom RAS verkar dra ut på tiden. 
 
§ 130 Inkommande skrivelser 
 

• Förslag från Östra lo ang. förslag att utarbeta SM regler, sekr. tar kontakt med Östra lo 
om att vi i styrelsen tacksamt tar emot förslag. 

• SBK, kallelse till RUS konferens 2-3/4, beslutar att Anna W representerar klubben.. 
• SBK, rask representant, beslut tas på konstituerande styrelsemöte. 
• Verksamhetsberättelse från SBK smålandsdistriktet, överlämnas till Sydöstra lo.. 
• Revidering av lydnadsprovsregler klass I-III 2007-01-01-2011-12-31, uppdra till 

Jenny M att se över dessa, svar till SKK senast 20050515 
• Revidering av bestämmelser för off. Agilitytävlingar,  
• Info. Från agilitysektorn-. 
• SKK; justerat protokoll från sammanträde i prov- och tävlingskommittén –  
• SBK, ansökan 2006 i agility, samt övrig information – beslutade att alla skivelser 

avseende agility överlämnas till Anna N för information och synpunkter.  
• Inbjudan från Ålands kennelklubb 24-25/9 2005, broschyrerna delas ut i samband med 

årsmötet.. 
• SBK info nr 2/2005, gicks igenom och lades till handlingarna. 
• E-mail från Tjeckien ang, regler för kh collie, tillfråga UBP om hon kan svara.. 
 
 
 
 
 



Utgående skrivelser 
 
Skrivelse till SBK ang. exteriörutbildningar 
 
 
§ 131 Förberedelser inför årsmötet 
 
-Anna W informerar att BO Wiberg från c-rus/Skk utställningskommitté inleder vårt 
årsmötet med att tala om utställningsfrågor. 
-Anna W informerar om slopande av HD krav för erhållande av utställningschampionat. 
-Stina J och Jenny M i medlemskontrollen 
-Prisutdelning av Anna W, priskommittén samt Kent S. 
 
§ 132 Utställningsfrågor 
 
Information från Kent S ang. 
-World dog show 2008, se § 129 
-Mellersta norra lo har inge domare för augusti 2005, pga dubbelbokning från domare 
-Utställning 2006 i samband med SM, Meta får i uppdrag att ansöka om ändrat datum hos 
SBK, tillika skicka ut domaravtalen. 
 
§ 133 Collie SM 
 
Förberedande arbete fortskrider 
 
§ 134  Pågående ärenden 
 
-Disciplinärende. Anna W kollar vidare om vad som hänt. 
-Raskompendium. Meta kolla vidare med SKK vad som gäller för regler. 
-Exteriörprotokoll. Monica informerade om att två beskrivare inkommit med sina 
synpunkter. 
-Slopande avHD-krav för erhållande av uställningschampionat- Anna W tillskriver SBK 
om klubbens beslut. 
 
§ 135 Colliekonferens 2005 
 
Beslutade att ta upp frågan på raskmötet för eventuellt samarbete med annan rasklubb. 
 
§ 136  Övriga frågor 
 
-Vision 2010 (remiss från SBK): Bordlades. Tas upp i samband med nya styrelsens 
planeringshelg.  
- Omplaceringsregler; Styrelsen beslutade enligt följande: Svenska Collieklubben tar inte 
emot hundar för omplacering under 12 månader ålder eller äldre än 8 år. Medlemskap i 
SCK erfordras. 
-Avelspolicy; styrelsen beslutade att publiceringen av uppföljningen skall presenteras på 
två sidor i colliebladet. 
-VP; Priser som skall delas ut på Collie SM om det är möjligt 



-Trycksak;.Styrelsen beslutade att ta fram en trycksak som kan hämtas ut från klubbens 
hemsida för att kunna delas ut av uppfödarna till nya valpjöpare, uppdra till nya 
informationskommittén. 
-Ekonomi; Inget att rapportera. 
-NCK jubileum; Styrelsen beslutade att klubben skall skänka ett Hederspris till BIS-
vinnaren  från SCK. 
-Annons i Hundsport; Uppdra till Stina att be SKK göra presentation i samma nummer 
av kort- och långhårig collie och att kolla priser och ta emot en intresseanmälan för 
samannonsering. 
 
 
§ 137 Mötets avslutande 
 
Ordförande tackade för deltagande i mötet och förklarade det avslutat. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
 
Margaretha Carlsson   Anna Wahlström 
Protokollsekreterare   Ordförande 


