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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-10-15 Nr6/2005
   
 
Plats: Villingsberg  
 
Närvarande: 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Anneli Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Solweig Hultman-Stegman  Vice kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Meddelat förhinder: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Monika Johansson  Sekreterare 
Karin Carlsson  Suppleant 
Eva Schömer   Suppleant 
 
 
 
§ 64 Mötets öppnande 
  

Vice Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 65 Godkännande av dagordning 
  

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 66 Föregående protokoll (5/2005) 
  

• § 60  Meta meddelar att ett skrivfel finns på antal anmälningar på SM-
utställningen. 122 anm på lördagen ej 162.  

 
§ 67 Inkommande och utgående skrivelser 
  

Inkommande: 
• Från SKK, information från utställningskommittén ang utbildningar. 
• Från SBK, domare som vill vidareutbilda sig på Collie. XX, svar från 

SCK ska vara C-rus tillhanda senast 051030. Styrelsen beslutade att 
tillstyrka. 

• Från Norrbottens Lo ang CB, frågan skjuts till § 71. 
• Inkommande brev från SKK kommer fel och vi får dessa för sent ibland. 

Anneli ringer XX ang detta. 
• Från SKK ang rasklubbstorget 10-11 dec -05 
• Från SKK ang världsutställningen 2008. 
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Utgående: 

• Anna W har skickat till SBK ang mental revideringen. 
 

§ 68 Ekonomi 
 

• Kassören redogjorde för ekonomin som för närvarande är förhållandevis 
god. Resultat per den 05 10 15, 163271,42 kr. Vi väntar ff på två 
fakturor från Villingsberg. 

• Styrelsen beslutade att återbetalning på 301 kr av dubbelfakturering skall 
tillfalla Syd Östra Lo, det ska täcka deras förlust på Collie SM. 

• Norrbottens Lo har en skuld till SCK på 620 kr efter Lo konferensen i 
Surahammar. Ingemar Engström ombesörjer att dessa blir inbetalda. 

 
 

  
 

§ 69 Pågående ärende 
 

• Disciplinärendet 
Ärendet pågår. Det har gått iväg en skrivelse till SBK. 
    

• Raskompendiet 
Arbetet fortskrider.  
 

• Trycksak 
 

Karin har lämnat in ett utkast, det ser mycket bra ut. Styrelsen beslutade 
att be Eva Schömer att korrekturläsa materialet. 

 
• Ökat medlemsantal 

 
Det har inte ökat i den takt som vi hade hoppats på. 
1103 medlemmar till dags dato, 116 nya medlemmar. 

  
• Annonser i Colliebladet ( prissättning) 
 

Priserna diskuterades. Styrelsen beslutade att sälja ”banners” på 
hemsidan. Anneli tar kontakt med Jörgen ang en besöksräknare på 
hemsidan. 
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• LO-pärmen, revidering av vissa dokument. 

 
Frågan bordlägges till nästa möte. 

 
 

• Internationella Handboken 
 

Meta visade ett utkast till annons, ser bra ut. Skickas vidare till 
Margareta Andersson som ombesörjer att den publiceras i Int. 
handboken. 

 
• Hedersmärken 

 
Bettan har lagt ut en del förfrågningar, väntar på svar. Annons i CB och 
på hemsidan, om det är någon som vet var de kan finnas. 

 
• PR-produkter 
 

Bettan visade vad som hittills har tryckt upp till klubben, midjeväska, 
tjänstehundstecken, t-shirt , keps och en jacka. Introduktionspriset 
bestämdes till: 
Midjeväska:  130 kr 
Tjänstehundstecken: 175 kr 
T-shirt:  75 kr 
Jacka:  700 kr med namnbrodyr + 50 kr 
 

• Annat 
 

Inget fanns att ta upp. 
 
 
 
§ 70 Rapporter 
 

• Avelspolicyn 
 
Anita redogjorde för positiva och negativa tendenser hon har kunnat se. 
I samband med redovisningen beslutade styrelsen att tillskriva SBK ang 
hanhund som går i avel trots tidigare påtalande från avels och 
uppfödarkommittén ang artos, då detta strider mot SKK:s grundstadga. 
Det finns en aning om att det finns framförallt nya uppfödare som inte är 
aktiva inom SCK och inte har någon kunskap om avelspolicyn. Styrelsen 
ger till uppdrag åt avels och uppfödarkommittén att skriva ihop 
information och skicka ut till de som är nya. 
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• Collie SM (del ll) 
 

Meta informerade om Collie SM i Bureå som avlöpte mycket bra. 
Ett mycket uppskattat och trevligt arrangemang, alla var nöjda trots det 
dåliga vädret. Styrelsen vill tacka för ett välgenomfört arrangemang som 
dessutom genererade i en god ekonomisk vinst. 
 

• Konferens om reviderad mentaltest. 
Bordlägges till nästa möte. 
 

• Raskmöte 2005-09-25 
Bordlägges till nästa möte. 
 

• Avels och Uppfödarkommittén 
Anita Redogjorde för kommitténs arbete inför konferensen 2007. 
Anita läste upp ett brev från kommittén som ska publiceras i CB och på 
hemsidan. Bettan informerade att hon fått mejl och telefonsamtal  från 
medlemmar och blivande valpköpare som berättar att oskäliga avtal 
mellan valpköpare och uppfödare förekommer. Styrelsen och avels och 
uppf. kom. ser allvarligt på detta och beslutar att informera i CB och på 
hemsidan om vikten av att avtal skrivs enligt SKK:s regler.   

   
 

 
§ 71 Colliebladet 
 

Det har inkommit ett brev från Norrbottens LO ang kritik gällande prioritering 
vid publicering i CB, kritiken gäller att de känner sig åsidosatta när de har 
skickat in reportage mm från sina aktiviteter. Detta finner styrelsen mycket 
olyckligt och beslutar att Norrbottens LO ska få med sitt reportage från sin 
utställning i sin helhet med tillhörande bilder.  
Redaktionen vill att medlemmarna om möjligt gör sina annonser färdiga i större 
utsträckning. Styrelsen beslutade att sätta två priser, ett för färdig annons och ett 
för ofärdig annons. 
Meta meddelade att hon vill bli entledigad från sitt arbete med korningsbilagan. 
Anneli frågar XX om hon kan tänka sig att ta över efter henne. Beroende på svar 
från XX, lägger Anneli ut en förfrågan på hemsidan. Styrelsen får hjälpa till att 
avlasta Meta under tiden. 
Styrelsen och redaktionen får börja med förberedelserna inför årsmötet, 
styrelsen tar kontakt med redaktionen om detta. Ansökan om våra Vp och Hp 
ska också förberedas. Styrelsen jobbar vidare med detta och hörs på 
mejlinglistan. 
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§ 72 Utställningsfrågor 
 

Meta har varit i kontakt med SKK ang världsutställningen 2008. Meta 
informerade om att SKK har givit oss olika alternativ ang specialutställningen i 
anslutning till världsutställningen. Meta skickar förslagen till Östra LO som 
kommer att arrangera den utställningen, de får ta ställning till vilket förslag de 
tycker passar bäst. SKK har inte svarat Yvonne Brink, SBK på förfrågan om 
nytt utställnings datum för  Norrbottens LO. 
Meta saknar domarförslag från en del lokalområde. 

 
 
§ 73 Hund 2005 
  

Styrelsen beslutade att deltaga på hund 2005 i rasklubbstorget. Östra LO tar på 
sig arrangemanget, kontaktperson är Maria Petersson. 

 
§ 74 Övriga frågor 
 

a) Årsmötet. 
 

Vi har blivit uppmärksammade av en medlem att det finns ett 
årsmötesbeslut från 2003 att årsmötet ska permanent vara i 
Stockholmstrakten. Årsmötet blir därför flyttat. 
 

b) Nytt LO 
 

Värmland har inget LO, men en kontaktperson har blivit utsedd. XX. 
Styrelsen beslutar att hon ska få tillgång till LO-pärmen på nätet. 
Solweig ombesörjer detta. 
 

c) Viltspår Championat 
 

Klubben har fått en viltspårschampion, förare XX. Styrelsen uppdrar till 
priskommittén att ta kontakt med XX, för att hon på årsmötet skall få en 
championplakett. 
 

d) Medlemsmöte 
 

Medlemsmötet 2005-10-15 blev tyvärr inställt, ingen kom. 
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§ 75 Nästa möte 
  
 14/12-05 kl.19.00 per telefon 
 
 
§ 76 Mötets avslutande 
 
 Vice Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Anneli Johansson    Elisabeth Petersson 
Protokollsekreterare    Vice Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


