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Styrelsemöte 2005-04-09 – 2005-04-10    nr 2/2005 
 
Plats: Hos Monika Johansson, Alunda i Sverige 
 
Närvarande: Anna Wahlström 
 Elisabeth Petersson 
 Monica Johansson 
 Anneli Johansson 
 Margareta Carlsson 
 Solweig Hultman–Stegman 
 Anita Braxenholm 
  
 
§ 12 Mötets öppnande 

Ordförande Anna Wahlström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 13 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 14 Föregående protokoll  

(11/05) 
 

 - Meta fick i uppdrag att kolla med UBP angående ögonresultat, åtgärdat. 
- I protokoll som läggs ut på hemsidan skall namn på personer skyddas enligt 
PUL. En länk till förklaring av  PUL skall läggas ut på hemsidan, Anneli ser till 
att det blir gjort. 
- Kallelse till Rus, Anna har varit där. 
- Rask representant, åtgärdat 
- Förslag från Östra LO, det är en grupp intresserade personer som har anmält 
sitt intresse, inte Östra LO;s styrelse. 
- Revidering av lydnadsprovs regler kl I-III, tillstyrker förslaget i sin helhet. 
- Revidering av bestämmelser för off Agilitytävlingar, inget nytt att rapportera. 
Anna Norberg tar tag i det. 
- E-mail från Tjeckien ang, regler för kh collie UBP, har svarat på det. 
 
Pågående ärenden: 
- Disciplinärende.  
- Raskompendium 
- Exteriörprotokoll 
- Trycksak 
- HP till NCK, Meta ombesörjer inköp och transport. 
- Annonsering i HS, Wanda samordnar det. 

 
(1/05) 
 
Inget att avyttra, lades till handlingarna. 
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§ 15 Inkommande och utgående skrivelser. 
 Via e-post: 
 
 - 12/3-05 Colliebroderier. / NN 
 -  16/3-05 Saknar medlemsnummer på medlemskortet / NN 
 - 22/3-05 Hemsidan / Margareta Andersson   
 - 27/3-05 Collie SM / NN 
 - 1/4-05 Regelrevidering lydnad / Jenny Marklund  
 - 1/4-05 Nya konsumentköplagen / Elisabet Petersson 
 - 2/4-05 Hyra av klubbstugor / Ingela Fridlund 
 -  6/4-05 Plaketter TJH, korning / NN 
 
 Inkommande brev till SCK: 
  

- 9/3-05 kopia ansökan MH Uppland Lo 23/7-05 samt 15/10-05  
- 12/3-05 Annonsering i CB / NN 
- 15/3-05 Kallelse kongressen 
-15/3-05 Faktura Lövudden  
- 16/3-05 Medlemslistor 
- 17/3-05 Synpunkter angånde utbildningsplaner mentalkurser 
- 17/3-05 SBK info 
- 1/4-05 Angående tävlingsansökan 2006 
- 5/4-05 Kopia ansökan MH Södra Lo 
 
Utgående skrivelser från SCK. 
 
-  Ändring av tidigare ansökt utställnings datum 2006 
- Sck;s synpunkter på att slopa kravet på fria höftleder för SUCH 

 
§ 16 Ekonomi 
 Margareta Carlsson gick igenom Balansrapport och Resultatrapport. 

Styrelsen beslutade att ge kassören Margareta Carlsson i uppdrag att avsluta 
girokapital kontot och föra över de pengarna som finns där, ca 1 792,41 kr + ev. 
ränta till plusgirot. Beslutade även att uppdra till kassören att avsluta kontot på 
Föreningssparbanken, Öland med kontonummer: 8030-9, 73025520-5 och föra 
över de pengarna, ca 15 808,20 + ev. ränta till ett nytt konto i Nordea. Samt 
uppdra till kassören att öppna ett bankfack till Svenska Collieklubben hos 
Nordea. 
 
Resultatrapport: 
- CB, varje nummer som överskrider 32 sidor kostar ca 400 kr/sida. Styrelsen 
beslutar att vid varje överskridande skall de överskjutande sidorna bekostas av 
annonsintäkter. Samt att det måste föras en dialog med ansvarig utgivare. 
- Det står fel uppgift om medlemavgift både i CB och på hemsidan. Meta har 
redan ombesörjt att det står rätt på hemsidan, Meta ombesörjer även att det blir 
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rätt avgift i CB. Från och med nästa nummer av CB skall den rätta avgiften gälla 
fram till dess gäller den avgift som publicerats. 
- Lagret, Meta jobbar med det. 
- Arvoden till styrelseledamoter, Meta gick igenom det. 
- Kostnader kring årsmötet, Meta gick igenom det. 
- Kostnader för hemsidan, Meta gick igenom det och den kostar inte klubben 
mycket. 

   
   
§ 17 Kommittéer och uppdrag 
 
 Styrelsen beslutade utse kommittéer och uppdrag enligt följande: 
 

a) Avels-och uppfödarkommitté 
Sk. Elisabeth Petersson 
Anita Braxenholm 
Marie Berger 
Kerstin Persson  

 b)   Registerkommitté 
       Sk. Margaretha Carlsson 
       Anita Braxenholm 
 c)   Informationskommitté 
       Sk. Anneli Johansson 
       Anna Wahlström 
       Jenny Marklund 
       Wanda Forsberg 
       Eva Schömer 
 d)   Utställningsansvarig 
       Sk. Margaretha Carlsson 
       Peter Nilsson 
       Malena Nilsson 
 e)   Priskommitté 
       Gun Andersson 
       Yvonne Eriksson 
 f)    Mentalkommitté 
       Sk. Anneli Johansson 
       Anita Braxenhol 
       Inge Jönsson 
 g)   Colliebladets redaktion 
       Wanda Forsberg 
       Lars Forsberg 
 h)   Valphänvisare 
       Anita Braxenholm, Lh 
       Lena Hjärtfors, Lh 
       Gunilla Hagander, Kh 
 i)    Korthårskommitté 
       Sk, Margareta Andersson 
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       Catrine Broéng 
       Gunilla Hagander 
       Katarina Axelsson 
 j)    Lägerkommitté 
       Sk. Elisabeth Petersson 
       Mats Lööv 
       Camilla Nilsson 
 k)   Medlemsfrågor 
       Solweig Hultman – Stegman 
 l)    Arkivansvarig 
       Anita Braxenholm 
 m)  Lokalområdekommitté 
       Sk. Monica Johansson 
       Anna Norberg 
       Solweig Hultman – Stegman 
 n)   Webbredaktion 
       Webmaster, Jörgen Norberg 
       Anneli Johansson 
       Karin carlsson 
       Siw Marie Wallenius 
 
§ 18 Pågående ärende 
 - Disciplinärendet, inget nytt att rapportera 
 - Raskompendium, Meta jobbar vidare 
 - Exteriörprotokoll, nytt förslag inkommit från C-rus, pågår 

- Trycksak, infoblad som uppfödare och andra ska kunna hämta från webben, 
infokommittén jobbar vidare på det 
- Uppfödare som får hela kullar hd-röntgade, skall få omnämnande i Handboken 
Gäller kullar födda from 1/1-2004. Anita ombesörjer information om detta i CB. 

  
§ 19 Rapporter RUS/RAS-konferensen 
 a)   Anna Wahlström informerade: 

Det har skrivits ett gemensamt upprop från rasklubbarna ang. tillsättningen av 
domare till världsutställningen 2008 
Exteriörbeskrivare klass II är ej aktuellt längre. 
2006 skall det anordnas en exteriörbeskrivarutbildning, rasklubbarna fick i 
uppdrag att kolla av potentiella personer som kan tänkas vara lämpliga att gå. 
Anna Wahlström meilar till CB om att sätta in en intresseanmälan i CB. 
Det ska anordnas en beskrivarkonferans för exteriörbeskrivare. 
1 representant bekostas av Sbk;s centralstyrelse. Färdiga beskrivare ska kunna 
utöka sin beskrivarkompetens på fler raser genom att gå en kortare utbildning på 
de olika raserna (deltar endast examinationshelgen). 
Man uppmanade alla rasklubbar att med jämna mellanrum informera alla sina 
medlemmar om dopingreglementet. 
Meta gör en sammanställning av dopingreglementet för publicering i CB och på 
hemsidan.  
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Inställda MH och MT har ökat de senaste åren. Det får inte ställas in tester eller 
beskrivningar. 
Skrivelse om föreningsteknik skickas vidare till de olika lokalområdena. 
En kurs ska anordnas riktade till avelsråd/kommitté. Beslutade att SCK skickar 
en representant. Avels- och uppfödarkommittén avgör vem som deltar. 
En ny info-broshyr är framtagen av Sbk, den skall finnas med bland övrig info. 
Anneli tar hem ett antal exemplar. 
Dag 2, SoSu-Bk. Gick igenom den nya MT, den börjar gälla 2007. 
Rasklubbarna kommer att MT-protokoll och exteriörbeskrivarprotokoll på 
remiss inom kort.  
 
b)   Anita rapporterade det senaste om avelspolicyn. 

 
 
§ 20  Colliekonferens 2005 
 Det behövs två års framförhållning för att planera en konferens. 

Detta för att kunna boka intressanta föreläsare osv. Ett förslag är att försöka att 
starta ett samarbete med någon annan rasklubb. Anna Wahlström hör sig för 
med Rask-representanterna. 
Årets konferens blir ett sk ”hands on”, där vi använder oss av klubbens egna 
experter. Plats: Villingsberg, någon helg i september. Elisabeth Petersson tar 
reda på när och om vi kan utnyttja deras lokaler. Ulla Bergh-Persson , Kerstin 
Persson och Margareta Hawkins, förslag som handledare. 
Avelspolicyn skall föredras. 

 
§ 21 Vision 2010 

Efter diskussion var vi överens om att det borde anordnas en konferens där 
deltagarna arbetar i sk ”workshops” för att få fram bra förslag. Deltagarna på 
konferensen bör utgöra ett tvärsnitt av hur Sbk ser ut, allt från den ”lilla” 
medlemmen till höga poster inom förbundet. 

 
 
§ 22 Övriga frågor 
 
 
§ 22 a Colliebladet 
 Klar 
 
§ 22 b Årsmöte 2006 
 Vi ska återgå till rullande årsmöten i landet eftersom avelspolicyn är klar. 

Sundsvall stod på tur 2003 att anordna årsmöte, därför blir årsmötet 2006 i 
Sundsvall. Datum: 2006-03-11 – 2006-03-12. Årsmöte den 11/3-05 och 
konferens den 12/3-05. Mellersta norra lokalområdet ordnar med lokaler, 
boende och samkväm. 
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§ 22 c Öka medlemsantalet 

Styrelsen skall arbeta för att öka medlemsantalet, det kommer att gå ett brev 
med en presentation och information om klubben till nyblivna collieägare. 
Förslag lades om att starta en värvningskampanj, där den/de som har värvat flest 
medlemmar innan manusstopp till handboken får en gratis helsidesannons i 
fyrfärgstryck, alternativt en bok – ”Hunden, Människan, Relationen” - skriven 
av Kerstin Malm. 

 
§ 22 d Utställningsfrågor 
 2005, Mellersta Norra Lo, klart 
 Flyttning av Collie SM, klart 

Norra Lo har ej fått sin dubbelutställning 2007 godkänd av C-rus. Meta kollar 
med C-Rus om det finns någon lösning. 
Collie SM 2007, Örebro Lo 
Collie-SM 2008, Västra Lo 

 
§ 22 e Collie SM 
 Arbetet pågår. 
 
§ 22 f Arbetsbeskrivning styrelse och kommittéer 
 Arbetsbeskrivning för styrelse och kommittéer gicks igenom. 

Monica skriver ut styrelsens arbetsbeskrivning och Anneli skriver ut 
kommittéernas arbetsbeskrivning. 
Anita och Meta formulerar en skrivelse till lokalområdena att inkomma med 
verksamhetsplan och budget för nästkommande år efter varje årsmöte som hålls. 
 
Kommittéernas arbetsbeskrivning se bilaga 1. 

 
§ 22 g Sbk;s kongress 

Anna gick igenom Sbk;s kongresshandlingar. 
 
 
§ 23 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 25/5-05 kl. 19.00 per telefon 
 
 
§ 23 a Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Anneli Johansson   Anna Wahlström 
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Protokollsekreterare   Ordförande   
 

 


