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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005
   
 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: 
Anna Wahlström  Ordförande 
Elisabeth Petersson  Vice Ordförande 
Monika Johansson (del av mötet) Sekreterare 
Karin Carlsson  Suppleant 
Anneli Johansson  Protokollsekreterare 
Margaretha Carlsson  Kassör 
Solweig Hultman-Stegman  Vice kassör 
Anita Braxenholm  Ledamot 
Meddelat förhinder: 
Eva Schömer   Suppleant 
 
 
 
§ 77 Mötets öppnande 
  

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 78 Godkännande av dagordning 
  

Mötet godkände dagordningen. 
 
§ 79 Föregående protokoll (6/2005) 
  

Gicks igenom och godkändes 
 

§ 80 Inkommande och utgående skrivelser 
  

Inkommande: 
  

• Från Sbk, ang polisanmälan 6/9-05 
• Från Sbk, ang nya exteriörprotokollet 8/11-05 
• Från Östra Lo, hänskjuts till utställnings frågor. 
• Från Rsv, ang skattedeklaration. Den ska vara inne och betald senast 

17/1-06 
• Från upplands Lo, motioner. 
• Från Mellersta Norra Lo samt Norrbottens Lo, motion 
• Från Sbk. Inbjudan till organisationskonferens 28/1 – 29/1 2006 
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Utgående: 

• Svar till Norrbottens Lo ang reportage  i CB. 
• Samtliga Lokalområden har fått nya exteriörprotokollet via e-post. 
• Till Sbk, XX, ang MH 8/10-05 
• Till Sbk, ang världsutställningen 2008. 
 
 

§ 81 Ekonomi 
 

• Meta redogjorde för ekonomin och den ser mycket god ut. 
• Meta informerade om de skatteregler som gäller vid utbetalning av 

arvoden. 
 

 
  
 

§ 82 Pågående ärende 
 

• Disciplinärendet 
 
Inget nytt att rapportera. 
    

• Raskompendiet 
 
Arbetet fortskrider.  
 

• Trycksak 
 

Den är klar och ska korrekturläsas via styrelselistan för att snarast 
publiceras på hemsidan. 

 
• Ökat medlemsantal 

 
Det har skickats ut 167 brev till nya collieägare dessa har resulterat i 13 
nya medlemmar. Styrelsen beslutar att fortsätta med utskicken till nya 
collieägare och hoppas på en försiktig ökning av medlemsantalet. 

  
• Annonser i Colliebladet (prissättning) 
 

Frågan bordlägges till arbetsmötet i januari. 
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• LO-pärmen, revidering av vissa dokument. 
 
Frågan bordlägges till arbetsmötet i januari. 

 
• Hedersmärken 

 
Bettan arbetar vidare med detta arbete. 

 
• PR-produkter 
 

Av det som var beställt har det mesta blivit sålt. Styrelsen beslutade att 
beställa 20 st tjänstetecken samt 20 st midjeväskor.  
Bettan ska titta på möjligheter till att köpa in pins. Styrelsen beslutade att 
erbjuda XX en banner/annons på hemsidan.  
 

• Översättning avelspolicyn 
 

Bettan tar kontakt med XX och hör hur arbetet går. 
 

• Registreringsbestämmelser 
 
Frågan ligger hos Sbk 

 
 
§ 83 Rapporter 
 

• Avelspolicyn 
 
Anita redogjorde för positiva och negativa tendenser hon har kunnat se. 
Omlysningsstatistiken för vuxna hundar ser mycket bra ut både för Kh 
och Lh.  
 

• Rask 
 

Anna informerade från Rask-mötet 2005-09-25. 
 

• Konferens om reviderad mentaltest. 
 

Anna informerade från konferensen 2005-09-24. 
 

   
§ 84 Colliebladet 
 

Styrelsen beslutade att höja priset på ofärdiga annonser med 200 kr. Denna 
ökning tillfaller Sck. 
Styrelsen beslutade att colliebladets redaktion ska få en helsides färgannons i 
Handboken som tack sitt arbete.  
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Styrelsen beslutade att i år bekosta redaktionen en annons i HS 1-06 som 
ersättning för nedlagt arbete i samband med annonsering under Sck:s vinjett.  
Det kommer att upprättas nya riktlinjer på vårt första arbetsmöte efter årsmötet. 

 
 

§ 85 Utställningsfrågor 
 

• Världsutställningen 2008, Meta har bokat alt 1 med Skk. 
Skrivelse från Östra med förfrågan ang den ekonomiska fördelningen i 
samband med Världsutställningen 2008. Styrelsen beslutade att Sck är 
huvudarrangörer, Östra Los utställningskommitté och Scks 
utställningskommitté kommer att samarbeta kring utställningen. Sck 
täcker alla eventuella förluster och all eventuell vinst delas 50/50 mellan 
lokalområdet och Sck.  
Meta besvarar Östras skrivelse.  

 
• Meta informerade om de ansökta utställningarna 2007. 

6 st ansökningar är godkända, 4 st domare klara. 
Svar från Sbk ang extra utställning i Norrbottens Lo har ej inkommit 
ännu. 
 

 
§ 86 Övriga frågor 
 

• Chatforum 
 
Styrelsen beslutade att inte starta en chat-sida. Den e-post lista som 
används idag fungerar utmärkt. 
 

• Utlandsmedlem 
 

Anneli jobbar vidare med denna fråga. 
 
• Rasbilder på Sbk;s hemsida 
 

Anneli och Karin jobbar vidare med detta. 
 

• Ansökan om förtjänsttecken. 
 

Styrelsen beslutade att tillstyrka förtjänsttecken till: 
 
XX, Södra Lo  Silver 
XX, Mellersta Norra Lo Brons 
XX, Mellersta Norra Lo Brons 
XX, Mellersta Norra Lo Brons 
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Styrelsen beslutade att avslå ansökan om förtjänsttecken pga 5 års-
regeln: 
 
XX, Södra Lo 
XX, Södra Lo 

 
 

• Marknadsföring av exteriörbeskrivning. 
 

Frågan bordlägges till arbetsmötet i januari. 
 

• Motion angående mentalbeskrivning. 
 

Anna meddelade att den inkommit för sent och motionen kommer att 
lämnas in till kongressen igen nästa år. 

 
• Val till FS 
 

Styrelsen beslutade att föreslå XX som ordförande, 
XX som  1:e vice ordförande i FS. 

 
• Avelsdjur med stor aggressivitet eller kvarstående rädslor. 
 

Vi tycker att C-RUS och Kommittén för hundars mentalitet har agerat på 
ett bra sätt och önskar ett kraftfullt samlat uttalande från RASK. 

 
• Årsruta i HS 2006 
 

Styrelsen beslutade att ha en årsruta i samma utformande som innan. 
 
• Förslag till ändring av text i avelsstrategi och avelsmål för Collie. 

 
Styrelsen beslutar att göra de ändringar som är föreslagna av avels- och 
uppfödarkommittén, samt att även komplettera med ögonstatistik för Kh. 
Avels- och uppfödarkommittén meddelar Sbk om ändringarna. 

 
• Hund 2005 
 

Montern som Östra Lo arrangerade på Hund 2005 var mycket 
uppskattad, de sålde klubbsaker för 1.500 kr. 
Det har inkommit en skrivelse ang de tecknade hundarna i Sck;s logo var 
utbytta mot bilder på andra Collie. Anna tillskriver Östra och påpekar det 
olämpliga i att göra ändringar i en officiell logo samt tackar för ett bra 
genomfört arrangemang. 
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• Valphänvisning ang utlandsägd hund 
 

Frågan bordlägges till arbetsmötet i januari. 
 

• Snabbare handläggning vid anordnande av MH 
 

Frågan bordlägges till arbetsmötet i januari. 
 
 
 
§ 87 Nästa möte 
  
 14-15/1 -06  i Täljö, Åkersberga 
 
 
§ 88 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet/justeras 
 
 
 
Anneli Johansson    Anna Wahlström 
Protokollsekreterare     Ordförande 
 

 
 
 

 
 
 


