
 

 

Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte  
på Bergeforsens camping, Timrå 2010-03-06 
 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Margareta Carlsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkommen.  
 

§2 Fastställande av röstlängd. 
Röstlängden fastställdes till 69 stycken röstberättigade medlemmar. 

 
§3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera 

protokollet. 
Mötet valde Erica Svensson samt Ann-Charlotte Sandelin Jonsson till 
protokolljusterare tillika rösträknare. Dessa skall jämte ordförande justera protokollet. 

 
§4 Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst. 

Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
 

§5 Utdelning av utmärkelser och priser 
Ordförande Margaretha Carlsson tillsammans med Elisabeth Landfors och Maria 
Pettersson delade ut utmärkelser och priser. 

 
§6 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan av styrelsens val av 

sekreterare. 
Tomas Knuutila valdes till ordförande samt anmäldes styrelsens val av Maria Nyman 
till mötessekreterare samt Birgitta Forsberg till bisittare. 

 
§7 Fastställande av dagordning. 

Mötet fastställde dagordningen. 
 

§8 Val av förberedande valberedning. 
Mötet valde Åsa Nordgren, Gunilla Nyberg samt Hans Jungenäs till förberedande 
valberedning. 
 

§9 Styrelsens berättelse över 2009 års verksamhet, ekonomi samt Hollströms fond. 
Styrelsen berättelse för 2009 genomgicks och godkändes därefter. (bilaga 1) 

 
§10 Revisorernas berättelse över detsamma. 

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret  samt revisionsberättelsen för Hollströms 
fond lästes upp av revisor Kerstin Widmark och godkändes (bilaga 2). 

 
§11 Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner. 

Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes. 
 

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 
§13 Genomgång av budget och verksamhetsmål för innevarande verksamhetsår (2010) 

Budget och verksamhetsmål för 2010 års verksamhet genomgicks av mötet. 



 

 

 
§14 Genomgång av verksamhetsinriktning för nästkommande år (2011). 

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2010 genomgicks. 
 

§15 Förslag till medlemsavgift för nästkommande år (2011). 
Medlemsavgiften för 2011 genomgicks och styrelsens förslag är att avgiften höjs med 
15:- . Ordinarie medlem blir då 180:-, familjemedlem 120:-. utlandsmedlem 185:- . 
Mötet godkände förslaget. 
 

§16 Genomgång av inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag, samt styrelsens 
yttrande över dessa. 
1 stycken inkommen motion och av styrelsen framlagda förslag genomgicks (bilaga 
3). 
 

§17 Antagande av nya stadgarna 
Den nya stadgan för rasklubb med nivå 1 antogs med klubbens namn Svenska 
Collieklubben, säte i Stockholm samt 7 ledamöter och 2 suppleanter av dessa 7 
ledamöter är 4 personvalda (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör).  
 
 

§18 Fastställande av/beslut om: 
• verksamhetsmål och budget för 2010 
• verksamhetsinriktning 2011 
• medlemsavgifter 2011 
• motioner och förslag enligt § 16 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 fastställdes. 
Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2011 fastställdes. 
Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2011 fastställdes. 
Styrelsens förslag motion 1: avslås 
Motion nr 1 gällande ändrade krav för valphänvisning: avslås av årsmötet 
 

 
§19 Val av: 

Ordförande 1 år - omval: Margareta Carlsson enhälligt vald 
Sekreterare 2 år - omval: Kirsten Wretstrand 
Protokollsekreterare 2 år - omval: Maria Nyman 
Vice kassör 2 år - omval: Ingela Pettersson 
Suppleant 2 år - nyval: Monica Johansson 
Revisorer 1 år - nyval: Anders Mähler, Britt Eliasson 
Revisorsuppleanter 1 år - nyval: Cecilia Bjärsér, Britt-Marie Elbe 
 
Valberedning: Helene Eliasson(sammankallande), Mats Lööw, Marie-Louise Muhr, 
Solweig Hultman-Stegman (suppleant) 
 
Ombud jämte suppleant på ett år till SBK:s kongress: Uppdrag till styrelsen att utse 
dessa. 
Kommittéer: Uppdrag till styrelsen att utse dessa. 

 



 

 

§20 Fråga om omedelbar justering av paragraferna 17 och 18 och 19 
Mötet beslutade att justera § 17, § 18 och § 19. 

 
§21 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden har anmälts. 
 

§22 Avslutning 
Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den nyvalda ordföranden 
som tackade Tomas Knuutila och därefter förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
Mötessekreterare/ Maria Nyman   Ordförande/ Tomas Knuutila 
 
 
 
 
_______________________________   __________________________________ 
 
Justeringsman/ Erica Svensson   Justeringsman/ Ann-Charlotte Sandelin Jonsson 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
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BILAGA 1 

Verksamhetsberättelse för 2009 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för Collie – lämnar härmed följande 
berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2009 – 31 december 2009. 

Styrelsens sammansättning  
Margaretha Carlsson, Liden ordförande 
Elisabeth Landfors, Stockholm vice ordförande 
Kirsten Wretstrand, Kivik  sekreterare 
Jessica Richter, Bjärred  kassör 
Ingela Pettersson, Åstorp  vice kassör 
Maria Nyman, Kalix  protokollsekreterare 
Jan Klerung, Kristinehamn  ledamot 
Thomas Strand, Gävle  suppleant 
Annette Andersson, Gnesta suppleant 
 

Styrelsens mål för verksamhetsåret  
Årsmötet uppdrog till styrelsen att genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar 
och prov, läger, mentalbeskrivningar, korningar och medlemsmöte, årsmötet uppdrog även 
styrelsen att genomföra bifallna motioner samt styrelsens förslag.  
 
Som prioriterade mål fastslogs följande; 

• Påbörja revidering av RAS 
o Att under 2009 påbörja arbetet med att arrangera rasutvecklingsmöten 

tillsammans med lokalområdena 
o Genomföra enkätundersökning  
o Genomföra en Rasutvecklingskonferens  

• Ekonomiskt bidrag för utbildning av MH-figuranter 
• Utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde  

 

Kommittéer och särskilda uppdragsansvariga  
Styrelsen har under året utsett följande kommittéer och särskilda uppdragsansvariga: 

ARKIVANSVARIG  
Anita Braxenholm  

PR-KOMMITTÉN 
Margaretha Carlsson och Ingela Pettersson 

COLLIEBLADETS REDAKTION 
Kirsten Wretstrand, Ingela Pettersson, Annette Andersson och Johan Nilsson  

WEBREDAKTION 
Webmaster Jörgen Norberg, Webredaktör Kirsten Wretstrand 
Elisabeth Landfors (LO-pärmen, SM-sidorna, Champions, VP och priser), Jan Klerung 
(Kennelregistret) samt Anita Braxenholm (Valphänvisning). 
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VALPHÄNVISNING 
Anita Braxenholm, Lena Hjärtfors samt Gunilla Hagander  

AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉN 
Marie Baaz (sk), Anita Braxenholm och Kerstin Persson  

KORTHÅRSKOMMITTÉN 
Margareta Andersson och Gunilla Hagander  

LÄGERKOMMITTÉN 
Mellersta Norra lokalområde 

LOKALOMRÅDESKOMMITTÉN 
Kirsten Wretstrand (sk), Margaretha Carlsson och Maria Nyman 

PRISKOMMITTÉN 
Maria Pettersson och Elisabeth Landfors 

RASUTVECKLINGSSEKTOR (RUS) 
Kontaktperson och sammankallande: Anita Braxenholm 
Ansvarig för mentalfrågor 
Stellan Tjärnström  
Registerkommittén 
Anita Braxenholm (sk), Margaretha Carlsson, Tarja Hejda och Monica Johansson  
Utställningsansvarig 
Margareta Carlsson  
 

Styrelsemöten och protokoll 

Styrelsen har under 2009 haft tretton (13) protokollförda sammanträden varav fyra (4) före 
årsmötet i den föregående styrelsen. Styrelsen har även kallat till två medlemsmöten, ett i juli 
samband med årets collie-SM i Piteå och ett i samband med rasutvecklingskonferensen på 
Kydingeholm i slutet av oktober. 

 

Representation  
SBK:s organisationskonferens (januari 2009): Margaretha Carlsson och Kirsten Wretstrand 
SBK:s Rasklubbsmöte (april 2009): Elisabeth Landfors 
SBK:s RAS RUS konferens (april 2009): Elisabeth Landfors 
SBK:s kongress (maj 2009): Margaretha Carlsson och Kirsten Wretstrand 
SBK:s Hälso och Rasdatautbildning (november 2009): Lärare Anita Braxenholm, deltagare 
Monica Johansson och Elisabeth Landfors 

 

Medlemmar  
Klubben hade vid årets slut 1 031 medlemmar. Klubbens hedersmedlemmar under 2009 är 
Ulla Bergh-Persson, Margareta Andersson, Börje Eriksson och Lennart Petersson. 
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Lokalområdena  
Vid årets slut var 9 lokalområden av 14 aktiva. Många av lokalområdena har under året 
arrangerat MH & MT, läger, utställningar, förberedande diskussionsmöten inför 
rasutvecklingskonferensen samt diverse träffar av olika karaktär. 

 
Aktiva lokalområden: 
Norrbotten, Mellersta Norra, Värmland-Dalsland, Uppland, Östra, Västra, Sydöstra, Södra 
samt Närke-Västmanland. Dalarna (har kontaktperson och hemsida). 
 
Vilande lokalområden:  
Sörmland, Gotland och Västerbotten samt Östergötland from nov-2009. 
 

Rasutvecklingskonferens   
Den 31 oktober 2009 genomfördes en rasutvecklingskonferens på Kydingeholm med 47 
deltagare från hela landet. Ämnet för årets konferens var klubbens RAS-policy och den 
kommande revideringen av den. Vid konferensen redovisades resultatet av klubbens 
medlemsenkät som legat på hemsidan under ett par månader. Totalt inkom 193 svar från 
medlemmar, varav 65 av dessa är uppfödare. Under hösten har lokalområdena arrangerat 
diskussionsmöten om klubbens RAS och om vilka förändringar som medlemmarna tycker 
behövs.   
 

Ekonomi 
Klubbens ekonomi är fortfarande god trots försämrat ekonomiskt klimat. Försäljning av 
raskompendium har gått mycket bra. Detta har gjort att vi kunnat köpa in flaggor till 
lokalområdena att t.ex. användas vid collie-SM. Vi har också haft möjlighet att inhandla nya 
dataprogram för framställning av colliebladet. En folder om collie har också producerats för 
att delas ut vid mässor och andra events. Likviditeten är god. Lokalområdenas resultat är 
fortsatt varierande. Det beror bl.a. på omkostnader för tävling och utställning samt skiftande 
anmälningsintäkter. 

 
Balans- och resultaträkning redovisas i bilaga A. 
 

Utställningar   
På sex (6) officiella utställningar under 2009 har 206 långhåriga collie och 39 korthår deltagit. 
På dessa utställningar har även valpar deltagit inofficiellt. Arrangörer har varit Östra lo, Närke 
Västmanland lo, Norrbottens lo, Upplands lo, Mellersta norra lo samt Huvudstyrelsen med 
utställning i Umeå. 
 

Tävlingar och prov   
31 långhåriga collie har tävlat i appellklass under året, en liten ökning jämfört med 2008 då 29 
hundar kom till start. Hela 18 ekipage har fått uppflyttning (att jämföra med 14 under 2008). 
För korthåren var siffran 12 tävlande och 4 med uppflyttning vilket är en tillbakagång med 5 
hundar. Under 2008 blev hela 11 korthårscollies uppflyttade till lägre klass. 
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I lägre klass ser vi en rejäl ökning där 22 långhår tävlat och 8 blivit uppflyttade. Ett uppsving 
med 5 ekipage och 2 fler uppflyttade. Det är mycket glädjande att konstatera att det finns ett 
intresse ute i landet för att bruksmeritera sin collie. Vi hoppas och tror att ju fler 
uppflyttningar vi får i de lägre klasserna, ju större är sannolikheten att vi får se fler tävlande 
collie i de högre klasserna också. Även korthåren som tävlade i lägre klass visar på en ökning. 
Årets siffra är 14 tävlande och hela 8 uppflyttade. Så roligt att kunna konstatera att 3 fler 
ekipage kommit till start och hela 5 fler har erhållit uppflyttning jämfört med 2008.   

I högre klass har 4 långhår tävlat och 1 erhållit uppflyttning, tyvärr en tillbakagång från 
fjolåret med 3 hundar. 2 korthår har tävlat i högre, 1 färre än i fjol och inte heller i år fick vi 
någon uppflyttning till elitklass. 

I elitklass har 3 långhår tävlat dock utan att någon erhållit cert eller certpoäng. Här ser vi en 
tillbakagång med 2 hundar. Inget korthår har tävlat i elitklass under 2009, under fjolåret kom 
1 till start.  

Även i lydnadsklass och agility har många collies tävlat framgångsrikt i sina respektive 
klasser, bl a har en korthårig collie blivit 4:e placerad på SM. 
 

Korningar och mentalbeskrivningar  
Under 2009 har 30 långhår deltagit på mentaltest, en minskning med 9 hundar sedan fjolåret. 
11 stycken har klarat mentaldelen (37 %) att jämföra mot fjolårets 46 %. 12 korthår har 
deltagit (27 i fjol!!) och av dessa har 4 blivit godkända (33 %) fjolårets siffra var 52 %. 

252 långhår har deltagit på mentalbeskrivning hund (MH) vilket tyvärr en ordentlig 
tillbakagång med 40 hundar. För korthåren är siffran 60 beskrivna och det däremot är en 
glädjande ökning med 21 hundar jämfört med förra året! 

Återigen stort TACK till våra fantastiska lokalområden som gör ett så bra jobb på 
mentalsidan.  
 

Collie-SM 2009 i Piteå, 2- 4 juli 
2009 var det debut för Collie-SM så långt norrut som Piteå. Från Skåne till norrland är det ca 
170 mil enkel resa men trots det blev SM välbesökt.  

Tävlingarna började på torsdagen den 2 juli med invigning samt därefter en kvällslydnad. Det 
startade collie i alla klasser utom elit. Bästa procentsats fick vinnaren i klass II som därmed 
blev Lydnadsmästare.  

På fredagen var det dags för bruktävling, både sök och spår, med tävlande collie i appell och 
lägre klass spår samt i lägre resp. högre klass sök. I år fanns det ingen collie i elitklass. 
Tävlingarna flöt på bra med totalt tre domarlag igång under dagen.    

På lördagen arrangerades både agility samt utställning. Agilityklassen arrangerades av Piteå 
Hundungdom i Sjulnäs och hölls samtidigt med utställningen. Det fanns endast två startande 
collie. 

Domare på utställningen var för korthåren Mrs Frances Kaye och för långhåren Mrs Carolyn 
Waterhouse. Totalt ställdes 17 korthår och 71 långhår ut, inkl. avel- och uppfödargruppen. 
Deltagande hundar kom från både Norge och Finland.     

Efter en lång och väldigt kall dag var det på kvällen dags för den traditionella banketten där 
det serverades Collie-SM tårtor till efterrätt. 
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SCK tackar Norrbottens lo för ett väl genomfört Collie-SM. 
 

Följande blev SM-vinnare 2009: 
SM-vinnare Korthår:  Kari´Dahls Nemo Novell, Äg: Håkan Dahlbom 
SM-vinnare Långhår:  Danfrebek Dazed With Lust, Äg: Margaretha Carlsson 
Agilitymästare SM:  Springmist´s Walkabout, Äg: Mats Lööv, Förare: Jennifer Schiller 
Appellmästare SM:  Fornborgens Gamma, Äg: Elisabeth Landfors 
Lydnadsmästare SM:  Eurotop Toffie Rose, Äg: IngBritt Alexandersson 
Bruksmästare SM:  Gemdales Valiant Viking: Äg: Jenny Marklund  

 

Avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS)  
Vi har nu arbetat efter klubbens fastställda avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS) sedan 
2004. Som framgår på annan plats i verksamhetsberättelsen har en RAS-utvecklingskonferens 
arrangerats under året. Endast små revideringar i våra avelsstrategier diskuterades och 
deltagarna var överlag mycket nöjda med det viktiga styrdokument som avelspolicyn utgör 
inom SCK. Två uppföljningar av årets resultat av avelspolicyn har publicerats i Colliebladet 
och finns även på klubbens hemsida. Arbetet med slututvärderingen ska vara klart 2011 och 
pågår kontinuerligt. 
 

Collieläger 2009   
Collielägret arrangerades av Mellersta Norra lo i de Jämtländska skogarna. Ca 50 personer 
tränade hund i både spår och sök, brukslydnad och prova-på moment. Dessutom var det två 
föreläsningar, en om hur mentaldomaren ser på hunden och en om preparatsök inom kriminal-
vården. 
 

PR/information  

PR-produkter 
Klubben har under året haft försäljning av PR-produkter i samband med olika arrangemang, 
såsom mässor och utställningar. Lagom till Stora Stockholm blev Collieklubbens ”Folder om 
Collie” klar.   
 

Colliebladet 
Klubbens tryckta tidning Colliebladet utgavs med fyra nummer under 2009. Redaktionen 
utökades med en person till, vilket betyder att det var totalt 4 personer som ingick i 
redaktionen.  

Under året har vi upphandlat tryck av tidningen vilket har gett oss ett avtal som även gäller 
under hela 2010 och som resulterat i en billigare tidning. Däremot har portokostnaden stigit. 
Vi har utökat antalet färgsidor och har nu färg i alla nummer. Collieblad nummer 2 var en 
sommarspecial som fick namnet Collie Kan. Tidningen var helt i färg och till stor del 
finansierad av externa annonser. Collie Kan var inget vanligt Collieblad utan fokuserade helt 
på att genom olika medlemmars berättelser om sin och sina hundar, visa hur mångsidig vår 
fantastiska collie är.  
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Arbetet med att bredda innehållet fortsätter för att det ska finnas något som intresserar varje 
collieägare trots olika intresseområden. Det sker främst genom artiklar, reportage och 
medlemmars egna berättelser. 
 

Hemsidan  
Under sommaren fick vi problem då vi som vanligt skulle förlänga vårt dåvarande 
domännamn www.sck.cc. Det var helt omöjligt att denna gång få till ett avtal så vi beslöt oss 
för att ge upp och skaffade istället ett nytt domännamn: www.svenskacollieklubben.se. 
Eftersom vi inte hade rättigheterna till www.sck.cc kunde vi inte peka från denna adress till 
vår nya utan vi var tvungna att kontakta alla intressenter för att be dem ändra vår 
hemsideadress. Ytterligare problem har vi fått när det gäller alla klubbens e-postadresser som 
slutade på xxxx@sck.cc vilka även de blev helt ogiltiga. 

Klubbens e-postadresser är nu följande: 
ordforande@svenskacollieklubben.se 
sekreterare@svenskacollieklubben.se 
kassor@svenskacollieklubben.se 
medlem@svenskacollieklubben.se 
kennel@svenskacollieklubben.se 
valp@svenskacollieklubben.se 
uppfodarkommitten@svenskacollieklubben.se 
colliebladet@svenskacollieklubben.se. 

Vi är fortsatt väldigt nöjda med hemsidan och har förlängt vårt underhållsavtal med AH 
Design. Vi har även själva inom klubben blivit mer delaktiga i uppdateringar av sidan. Smärre 
justeringar och tillägg sker kontinuerligt. 

Hemsidan är tillsammans med Colliebladet SCK:s viktigaste kommunikationskanaler och 
därför är det viktigt att hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. 
 

Mässor 
Västra lokalområdet bemannade som vanligt en monter på My Dog och Östra lokalområdet 
har som vanligt bemannat SCK:s monter på Hund 2009. Kunniga representanter informerade 
om klubbens verksamhet, skötte försäljning av våra PR-produkter, delade ut Collieblad och 
SCK:s nya folder om Collie. Dessutom gjorde trevliga collies extra reklam för rasen i 
montrarna.   
 

Annonsering 
Under hela 2009 har SCK annonserat under C i Hundsport. Vi har även annonserat i The 
International Collie Handbook 2009.   
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Slutord 
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket 
innehållsrikt år med engagemang där klubbens SM-tävlingar, utställningar och prov samt 
rasutvecklingskonferens har varit i stort fokus. Styrelsen har gjort sitt bästa för att värna om 
collien och för att driva och utveckla klubbens verksamhet i en positiv riktning och i enlighet 
med fastställd avels-policy och prioriterade mål. 
 
Vi vill tacka lokalområdenas förtroendevalda och alla medlemmar som på olika sätt bidragit 
till klubbens verksamhet under året. 
 
 
 
Margaretha Carlsson Elisabeth Landfors Kirsten Wretstrand 
ordförande vice ordförande sekreterare 
 
 
 
 
 
Jessica Richter Ingela Pettersson Maria Nyman 
kassör vice kassör protokollsekreterare 
 
 
 
 
 
 
Jan Klerung Annette Andersson Thomas Strand 
ledamot suppleant suppleant 
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BILAGA A: Ekonomisk redovisning 
 
Balans- och resultatrapport SCK.  
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Hollströms fond 
Balansrapport   
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Protokoll nr 1 Hollströms fond  

 
 
Protokoll nr 1 
20100119 
 
Svenska Collieklubbens Fondstyrelse i K O  Hollströms Minnesfond. 
 
Närvarande : Margaretha Carlsson ordförande 
 Kirsten Wretstrand sekreterare 
 Jessica Richter kassör 
 
 
§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 
§ 3. Kirsten Wretstrand utsågs till protokollförare. 
 
§ 4. Bokslutet för 2009 presenterades. Behållningen är 132140;07 i Sekura fond 

Nordea. 
 Årets värdeökning är 3196,85 varav 319,68 är fonderat enligt statut. 

Under året har 8931,41 sålts ur fonden för att reglera del av  skuld i 
bokförningen till Svenska Collieklubben. 
 
 
 

§ 5. Ordförande avslutade mötet då inga andra frågor behandlades. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Kirsten Wretstrand  Margaretha Carlsson 
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BILAGA 2 
 
Revisionsberättelser 
Svenska Collieklubben 
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Hollströms fond   
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BILAGA 3 

Motioner med styrelsens yttrade och motiveringar  
Styrelsen har mottagit totalt en (1) motion från medlemmar i klubben. 

Motion 1 
Örebro 15/10 2009 

 

Motion till Svenska collieklubbens årsmöte 2010 
  

Denna motion gäller särskilda undantag i valphänvisningskraven.  
Motionärerna anser att enstaka undantag i valphänvisningskraven borde kunna göras, om en hund 
senare i livet uthålligt visar sin goda mentalitet på andra sätt. Dessa hundar torde bära på många 
av de egenskaper vi eftersträvar hos en bra collie. Självklart får detta inte ske godtyckligt utan 

genom officiella prov eller certifieringar. 
 

Vi föreslår att Svenska collieklubbens valphänvisningskrav på 1-3 på skottprovet på MH efter 
särskild prövning ska kunna bytas ut mot:  

 
Godkänd signal/servicehund  

-Godkänd vårdhund 
-Godkänd försvarsmaktshund (gamla räddningshund/bevakningshund) 

 
Vi tänker oss en hund, som genomgått utbildning, som certifierats och som därefter fungerar i 
vardagen som diabetes- försvarsmaktshund eller epilepsihund och genom sin inlärningsförmåga 

och initiativkraft i vissa fall räddar  liv. En sådan collie har tillräckligt bevisat att den har 
egenskaper, som bör bevaras inom rasen och den bör kunna undantas från krav gällande 1 – 3 på 
skottprov. Att vi I Svenska collieklubben idag inte tar vara på en så utmärkt individ i vår avel 

känns främmande och vi hoppas med denna motion att ändra på detta faktum. 
 

Elisabeth Petterson 
Bodil Carlsson 

 
Styrelsen föreslår att Motion 1 avslås. 

Kommentarer Motion 1: 
 
Motionen innehåller ett antal felaktigheter såsom; för att utbilda sin hund till räddningshund, 
kräver man att alla hundar skall vara skottfasta för att på börja utbildningen. Detta sker genom 
skottprov i samband med inträdesprov till utbildningen. Innan hunden avslutar sin utbildning 
ska MH vara genomfört. 

Ingen av de övriga utbildningarna som nämns har några specifika krav på MH. 
För service- och signalhundar eller vårdhundar finns i dag ingen enhetlig certifiering eller 
grundläggande kravprofil, som kan säkerställa viss mental status på de hundar som genomför 
utbildningen. 



 

< 

            Svenska Collieklubben 
 

  

Styrelsen ser det som en självklarhet att erbjuda alla hundar en stimulerande liv. Det är ett av 
de mål som Brukshundklubben har satt upp; att verka för ett aktivt och sunt liv, genom att 
utbilda hundar inom olika områden bidrar vi till att utveckla och utbilda samhällsnyttiga 
hundar. Vi ser mycket positivt på att collieägare utbildar sina hundar. 

De krav som ställs på avelsdjuren för att de ska få valphänvisning via SCK bygger på det 
RAS-dokument som Svenska Collieklubben har fastslagit.  Ett av våra största problem inom 
rasen är kvarstående rädslor och skotträdslor. Se rasspindel för långhår. 

En stor del av olika utbildningar bygger på hundens positiva erfarenheter i samband med 
utbildning. Man använder mycket positiv förstärkning i inlärning av olika arbetsuppgifter som 
ger hundarna goda erfarenheter som man kan bygga vidare på. 

Oavsett om hundar är utbildade inom olika områden ex. försvarsmaktshundar eller service- 
och signalhundar eller vårdhundar och de på sitt MH protokoll ej kan uppvisa dokumentation 
över de krav som klubben har för valphänvisning, kan klubben ej acceptera detta som ett 
alternativ till valphänvisning.  

All nuvarande forskning tyder på att det är hög arvbarhet just på rädslor. 

Ett av klubbens prioriterade mål är att minska colliens rädslor varför man inte skall använda 
sådana individer i avel. 

 


