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 Svenska Collieklubben 
 
 
Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte i Boglösa 
Bygdegård, Enköping 2012-03-31 
 
Ordförande Margaretha Carlsson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Ordförande 
tackade lokalområdena för deras engagemang och alla arrangemang som hålls i lokalområdena. 
Ordförande informerade även kort om det nya mentalindexet och välkomnade frågor om indexet 
och projektet Mentalt Sund Collie.  
 

§1 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 56 stycken röstberättigade medlemmar (bilaga 1). 
 

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

§3 Val av mötesordförande 
Tomas Knuutila valdes till mötesordförande. 
 

§4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Styrelsen anmälde Maria Nyman att föra protokoll under mötet samt Bo Edoff till 
bisittare. 

 
§5 Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet 
Mötet valde Erica Svensson samt Kristina Åhlfeldt till protokolljusterare tillika 
rösträknare. Dessa skall jämte ordförande justera protokollet. 
 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 
Mötet beslutade att tre personer som ej är medlemmar får närvarorätt men ej 
yttranderätt. 

 
§7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
 

§8 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde dagordningen med tillägget att § 14 ingår i § 12a. 

 
§9 Genomgång av: 

a) rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 
och uppdrag från föregående årsmöte; föredrogs (bilaga 2). 
b) balans- och resultaträkning samt Hollströms fond och; Resultat och balansräkning 
samt balansrapporten för Hollströms fond föredrogs (bilaga 3). 
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c) revisorernas berättelse; Revisionsberättelsen för räkenskapsåret samt 
revisionsberättelsen för Hollströms fond lästes upp av mötesordförande Tomas 
Knuutila och godkändes (bilaga 4). 
 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 
Mötet fastställde balans- och resultaträkning samt övergår därmed även i löpande 
räkning. 
 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen samt ledamöter i Hollströms 
fond 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

§12 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a) mål: målen för 2012 genomgicks av mötet samt inriktning för 2013 (bilaga 5) 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsår: genomgicks av mötet (bilaga 6) 
c) medlemsavgift enligt §4 i stadgan för närmast kommande verksamhetsår: styrelsen 
föreslår oförändrad medlemsavgift  
d) andra ärenden samt motionerar vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi: inga motioner med konsekvenser för 
verksamhet ekonomin har inkommit. 
 

§13 Beslut i ärenden enligt § 12 
Styrelsens förslag till mål fastställdes. 
Styrelsens förslag till rambudget innevarande verksamhetsår samt preliminär 
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret fastställdes.  
Styrelsens förslag till medlemsavgift enligt § 4 i stadgan för närmast kommande 
verksamhetsår fastställdes.  
 

§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål föredrogs i samband med § 12. 
 

§15 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgan samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
 

Ordförande - 1 år 
Val beredningen föreslog omval av Margaretha Carlsson  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Margaretha Carlsson till ordförande på 1 år. 
 

Sekreterare - 2 år  
Valberedningen föreslog omval av Kirsten Wretstrand. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Kirsten Wretstrand till sekreterare på 2 år. 
 

Kassör  - 1 år  
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Stellan Tjärnström. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Stellan Tjärnström till kassör på 1 år. 
 

Ledamot - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Caroline Kax. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Caroline Kax till ledamot på 2 år. 
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Ledamot - 2 år 
Valberedningen föreslog nyval av Jenny Jonsson. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jenny Jonsson till ledamot på 2 år. 
 

Suppleant 1 - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Ann-Julie Lidström. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ann-Julie Lidström till suppleant 1 på 2 år. 
 

§16 Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9. 
 

Revisor - 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Anders Mähler. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anders Mähler till revisor på 1 år. 
 

Revisor - 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Britt Eliasson. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt Eliasson till revisor på 1 år. 
 

Revisorsuppleant - 1 år 
Valberedningen föreslog omval av Cecilia Bjärsér. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Cecilia Bjärsér till revisorsuppleant på 1 år. 
 

Revisorsuppleant - 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Britt-Marie Elbe. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt-Marie Elbe till revisorsuppleant på 1 år. 
 

§17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgan. 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 
Heléne Eliasson - sammankallande - 1 år (omval)  
Monica Johansson - Ledamot - 2 år (nyval) 
Marie-Louise Muhr - Ledamot - 1 år kvar)  
 

§18 Beslut om omedelbar justering av § 15-16. 
Mötet beslutade att justera § 15 och § 16 (bilaga 8) 
 

§19 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13. 
Av styrelsen framlagt förslag samt 3 inkomna motioner gick igenom (bilaga 7). 
 

Styrelsens förslag att under en begränsad period (2012-2014) få förändra gällande de 
mentala kraven för valphänvisning utan föregående årsmötesbeslut för att ligga i fas 
med mentalindexet: bifalles av årsmötet (tillägg i förslaget efter ”få förändra” i sista 
stycket. Tillägget ”gällande de mentala kraven”.) 
 

Motion 1 
Motion nr 1 gällande ED röntgen: avslås av årsmötet 
 

Motion 2   
Motion nr 2 gällande uppdelning av uppfödare i olika kennelregister: avslås av 
årsmötet. 
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Motion 3 
Motion nr 3 gällande påverkan av placering i kennelregistret för uppfödare som lånar 
ut hanhund till tik som ej uppfyller valphänvisningskraven: avslås av årsmötet. 
 

§20 Övriga ärenden. 
Medlem informerade om Internationell genetikkonferens: 1-2 juni i UpplandsVäsby. 
 

§21 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den omvalda ordföranden 
som tackade Tomas Knuutila och Bo Edoff och avtackade de avgående ledamöterna. 
Därefter förklarades mötet avslutat. 
 
 

 
 
 
Mötessekreterare/ Maria Nyman   Ordförande/ Tomas Knuutila 
 
 
 
 
_______________________________   __________________________________ 
 
 
Justerare/ Erica Svensson   Justerare/ Kristina Åhlfeldt 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
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Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för 2011 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för Collie – lämnar härmed följande 
berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011. 

Styrelsens sammansättning  
Margaretha Carlsson, Liden ordförande 
Jan Klerung, Kristinehamn  vice ordförande 
Kirsten Wretstrand, Kivik  sekreterare 
Per Lindblad, vakant sedan 2011-11-30 kassör 
Ingela Pettersson, Åstorp  ledamot, medlemsansvarig 
Maria Nyman, Kalix  ledamot, protokollsekreterare 
Elisabeth Bauer, Ystad  ledamot 
Monica Johansson, Alunda  suppleant 1, ledamot sedan 2011-12-01 
Anita Braxenholm, Timrå  suppleant 2 
 
 

Rapport av utförda uppdrag enligt årsmötet 2011  
Klubben skall genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, 
mentalbeskrivningar och korningar, exteriörbeskrivningar samt medlemsmöte.  

Därutöver föreslår styrelsen följande som prioriterade mål: 
 Slututvärdering av RAS i samband med Colliekonferens samt fastställande av en 

ny 7-årsperiod 
 Redovisning av projekt Mentalt Sund Collie 
 Fortsätta arbeta med fas II av projekt Mentalt Sund Collie 
 Genomföra domarkonferens tillsammans med SBK 
 Öka möjligheten till träffar för medlemmar i olika lokalområden via fler 

kontaktpersoner 
 Starta upp Collieägarutbildning runt om i landet 
 Öka andelen exteriörbeskrivna hundar 
 Fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde  
 Arbeta för att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera 
 collien som den utmärkta allround den är 
 

Styrelsen har tillsammans med funktionärer inom kommittéer och lokalområdena genomfört 
samtliga uppdrag utom Collieägarutbildningen, som inte kom igång förrän under början av 
2012.   

Via Facebook, där SCK har en grupp, har vi gett snabb information angående träffar och 
evenemang runt om i landet. 
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Kommittéer och särskilda uppdragsansvariga  
Styrelsen har under året utsett följande kommittéer och särskilda uppdragsansvariga: 

ARKIVANSVARIG  
Anita Braxenholm  

PR-KOMMITTÉN 
Margaretha Carlsson, Kirsten Wretstrand och Maria Pettersson 

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

WEBREDAKTION 
Webredaktör Kirsten Wretstrand 
Elisabeth Landfors (LO-pärmen, SM-sidorna, Champions, VP och priser), Jan Klerung 
(Kennelregistret) samt Anita Braxenholm (Valphänvisning) - Ingela Pettersson 
(Medlemsfrågor) 

VALPHÄNVISNING 
Anita Braxenholm, Lena Hjärtfors samt Gunilla Hagander  

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

LÄGERKOMMITTÉN 
Thomas Strand, Elisabeth Bauer 

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

PRISKOMMITTÉN 
Maria Pettersson och Elisabeth Landfors 

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

Styrelsemöten och protokoll  
Styrelsen har under 2011 haft fjorton (14) protokollförda sammanträden varav fyra före årsmötet i den 
föregående styrelsen. I samband med årets collie-SM i Örebro hölls ett medlemsmöte. Styrelsen har 
även arrangerat en Colliekonferens i Västerås i mitten av februari. 
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Styrelsens sammanträden är fördelade enligt följande; 11 telefonmöten och 3 arbetsmöten. 
Arbetsmötena har hållits i samband med årsmötet samt colliekonferensen. 
 

Representation 
SBK:s organisationskonferens januari: Jan Klerung,  
rasklubbsmöte: Elisabeth Landfors och Jan klerung 
SBK:s rasklubbsmöte april: Margaretha Carlsson, Elisabeth Landfors 
SBK:s RAS RUS konferens april: Margaretha Carlsson 
SKK:s temautbildning för RAS april: Elisabeth Landfors 
SBK:s kongress + rasklubbsmöte maj: Kirsten Wretstrand 
SBK:s domarkonferens oktober: Margaretha Carlsson, Elisabeth Landfors 
SBK:s rasdatautbildning oktober: Lärare Anita Braxenholm 

 

Medlemmar 
Klubben hade vid årets slut 896 medlemmar. Klubbens hedersmedlemmar under 2011 är Ulla 
Bergh-Persson, Margareta Andersson, Börje Eriksson och Lennart Petersson. 

  

Lokalområdena  
De flesta lokalområden har hittat sina arbetsformer nu och antalet kontaktpersoner ut mot 
medlemmarna har glädjande nog ökat inom flera av lokalområdena.  

Många av lokalområdena har under året arrangerat MH & MT, läger, utställningar samt 
diverse träffar av olika karaktär. 
Aktiva lokalområden: 

Norrbotten, Mellersta Norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra samt 
Södra 
Vilande lokalområden:  
Östergötland-Södermanland. 
 

Colliekonferens   
Den 18–19 februari 2011 arrangerades en Colliekonferens på Lövudden i Västerås. 
Huvudpunkterna var: 

 Projekt Mentalt Sund Collie, här deltog bl.a. ”våra” forskare från SLU 
 Slututvärdering av avelspolicyn 
 Medlemsmöte med presentation av collierasernas reviderade RAS 
 Presentation av Collieägarutbildningen 
 Föreläsning om kennelhosta och inälvsparasiter 

 

Ekonomi 
Ekonomin är i balans och styrelsen har kunnat redovisa en vinst för det gångna 
verksamhetsåret. Styrelsen försöker ha en god framförhållning när det gäller att hålla nere 
kostnaderna samt öka intäkterna. 
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Med hjälp av lokalområdena och enskilda bidrag har klubben även ekonomiskt levererat fas 1 
av projekt Mentalt Sund Collie. En colliekalender för 2012 har producerats och sålts. 
Raskompendiet säljer stadigt och ett 40 tal såldes specifikt vid domarkonferensen. 
Tävlingsintäkterna har ökat under året med hjälp av att lokalområdena betalar en fast summa 
per hund vid varje utställning. Detta har underlättat även för dem i sitt budgetarbete. 
Årets Collie-SM genererade en ansenlig summa pengar både för SCK centralt samt till Södra 
Svealands lokalområde. 
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 1. (Kap. 5) 
 

Utställningar och exteriörbeskrivna hundar  
På sex (6) officiella utställningar under 2011 har 152 långhåriga collie och 74 korthår deltagit. 
På dessa utställningar har även valpar deltagit inofficiellt. Arrangörer har varit Östra lo, Södra 
Svealands lo, Norrbottens lo, Norra Svealands lo och Mellersta Norra lo samt att 
centralstyrelsen ansvarade för utställningen i Kristinehamn. 

Under året har 10 korthår och 48 långhår blivit exteriörbeskrivna. 
 

Tävlingar och prov   
23 långhåriga collie har under året gjort en officiell start i appellklass. Tyvärr en minskning 
med 7 hundar jämfört med fjolåret. 10 av dessa klarade en uppflyttning och det är ett riktigt 
gott betyg. Vi önskar er alla stort lycka till i fortsättningen. 
 
12 korthår har tävlat i appellen under året och det är en ökning med 3 hundar. Hela 7 stycken 
fick också uppflyttning. Mycket bra insats och vi önskar dessa kortisar god tävlingslycka 
framöver. 

I lägre klass kan vi summera ihop 20 långhår som har tävlat. En minskning med 4 hundar 
efter att ha ökat under några år i följd. 5 har blivit uppflyttade och det är lika många som 2010 
under året. Förhoppningsvis får vi följa er högre upp i klasserna också. Stort grattis! 

Korthåren tog revansch i år och ökade till 5 tävlande jämfört med 4 under fjolåret. Då 
lyckades ingen få till uppflyttning, men i år kan vi räkna ihop till 3. Stort och varmt grattis till 
er och även här hoppas vi få se en fortsättning i tävlandet. 

Långhåren ökade sitt deltagande i högre klass med 4 hundar och därmed 9 tävlande ekipage 
under 2011. En av dessa blev också uppflyttad till elit. Jättegrattis till LPI LPII KORAD 
Seamist Sheriff Star och matte Erica Svensson!  

Korthårens deltagande i högre minskade under året. 5 tävlade att jämfört med 8 i fjol. Ingen 
nådde uppflyttning i år. 

Elitklass representerades i år av 2 långhåriga collies, en tillbakagång med en hund. Ingen 
nådde cert eller certpoäng men vi håller tummarna inför fortsättningen. 

Inte sedan 2008 har ett korthår tävlat i elitklass. I år slog dock duktiga Gemdales Very 
Viqorous Victor och matte Marie Lind till och fixade certpoäng i sin debut. Så roligt!! Stort 
grattis och lycka till i fortsättningen. 
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Kort och långhårig collie har också varit representerade i rallylydnad, agility, lydnadsklass 
och viltspår med fina resultat. Stort tack till alla er som ser till att hålla colliens fana högt. 

 

Korningar och mentalbeskrivningar  
Under 2011 har 45 långhår deltagit på mentaltest. En tillbakagång med 10 hundar. 20 stycken 
har klarat mentaldelen (44 %) vilket är samma siffra som i fjol. 

11 korthår har också deltagit, också här ser vi en minskning med 6 hundar. 4 av dessa har 
blivit godkända (36 %) fjolårets siffra var 47 %. 

229 långhår har deltagit på mentalbeskrivning hund (MH) och här får vi tyvärr notera en 
tillbakagång med 17 hundar. För korthåren är siffran 35 beskrivna och det är också en 
minskning med 12 hundar jämfört med förra året! Förhoppningsvis vänder dessa siffror och 
fler inser värdet av att så många collies som möjligt MH-beskrivs. 

Styrelsen vill passa på att rikta ett stort TACK till våra lokalområden som oförtrutet jobbar för 
att klubben ska kunna arrangera egna korningar och mentalbeskrivningar. Ni är guld värd!! 
 

Collie-SM 2011 i Örebro, 22-24 juli 
2011 arrangerades SM av Södra Svealands lokalområde på Örebro BK. SM-helgen bjöd på 
varierande väder.  En stor eloge till alla duktiga collieekipage som genomförde sina tävlingar. 

Fredagen började med invigning och kamratträff samt debut för Rallylydnad på Collie-SM. 
Lördagen genomfördes Bruks alla klasser från appell till elit i både spår och sök samt 
Agilitytävlingar och på söndagen avslutades det med Lydnad och Utställning. 

Årets SM var det första där samtliga deltagande hundar var enbart Collies. Inga övriga raser 
deltog i Rally, Bruks eller Lydnadstävlingarna.  

Domare på utställningen var för korthåren Mrs Valerie Geddes och för långhåren Mr John 
Geddes. Totalt var 93 hundar anmälda till utställningen samt 28 valpar.  

SCK tackar Södra Svealands lo för ett väl genomfört Collie-SM. 
 
Följande blev SM-vinnare 2011: 

SM-vinnare Korthår: Cinnaberry´s Shining Star. Äg: Tarja Heijda 
SM-vinnare Långhår: Korad SE UCH Fancymore Morning Angel, Äg: Margaretha Carlsson 
Agilitymästare SM: Springmist´s Walkabout, Förare: Jennifer Schiller  
Appellmästare SM: Seamist Snow-N-Ice. Äg: Anders Svensson  
Bruksmästare SM: Korad LPI Seamist Sheriff Star, Äg: Erica Svensson   

 

Avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS) 
Arbetet med att följa upp och synliggöra våra rasspecifika avelsstrategier fortsätter oförtrutet. 
Under 8 år har vi kunnat följa utvecklingen inom en rad områden. Andelen höftledsröntgade 
och omlysta har ökat kraftigt under denna tid. Vi har också uppnått minst 50 % MH-beskrivna 
i årskullarna 2006 och 2007. I snitt är 40 % av årskullarna utställda officiellt och intresset för 
att exteriörbeskriva sin collie ökar. Collieklubbens arbete med sitt RAS har fått stå som ett 
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föredöme både inom SKK och SBK. Tack alla collieuppfödare/ägare som bidrar till att följa 
klubbens rekommendationer gällande hälsa, mentalitet och exteriör. 
 

Projekt Mentalt Sund Collie  
Projektgruppen har haft två fysiska möten med Per Arvelius och Katja Grandinson från SLU. 
Därutöver har projektgruppen haft sex telefonmöten samt en regelbunden mailkontakt med 
SLU. 

Projektet har fortlöpande under året presenterats på SCK:s hemsida och med artiklar och 
information i varje nummer av Colliebladet. 

Ansökan för fortsatt arbete med fas II är beviljad av SKK, med samma premisser som under 
fas I dvs SCK betalar 25 % av kostnaden och SKK betalar 75 %. Under året har vi ej belastats 
för vår del av kostnaden utan den kommer att utdebiteras under 2012. Därav den stora skulden 
i balansräkningen. 

Svenska Collieklubben kommer att  tillgång till ett unik verktyg för att utveckla den 
långhåriga colliens mentalitet i rätt riktning. 

 

PR/information  

PR-produkter  
Klubben har under året haft försäljning av PR-produkter i samband med olika arrangemang, 
såsom årsmöte, mässor och utställningar. En del nya produkter har tagits fram under året. 
 

Colliebladet 
Klubbens tryckta tidning Colliebladet gavs ut med fyra nummer under 2011. Redaktionen 
bestod av totalt 5 personer. Collieblad nummer 3 var en kombinerad sommar- och SM-special 
som kom ut i början av augusti. Tidningen var helt i färg och finansierades till stor del av 
externa annonser. 

Under året har Paar OU i Estland tryckt Colliebladet till en fastställd summa enligt avtal. I 
samband med byte av tryckeri och att vi tecknat avtal med posten har tidningens omfång 
ändrats. De två första numren har bara 28 sidor för att hålla nere vikten till max 100 gram per 
tidning vilket medger en väldigt låg kostnad för porto. Under 2011 har både tryckkostnaderna 
och portot minskat med totalt ca 40 000 kr jämfört med 2010.  

Arbetet med att bredda innehållet fortsätter för att det ska finnas något som intresserar varje 
collieägare med olika intresseområden. Det sker främst genom artiklar, reportage och 
medlemmars egna berättelser. Information som kan redovisas på hemsidan behöver inte också 
finnas med till fullo i Colliebladet. Redaktionen arbetar med att få med lite info och sen 
hänvisa till hemsidan och var man kan hitta mer info. 

Hemsidan och Facebook 
SCK har en stor och omfattande sida varför det kan vara svårt för alla att överskåda det hela. 
Domännamnet är www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med e-
postfunktioner hos ett externt bolag. Klubben uppdaterar själv hemsidan. 
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Klubben arbetar kontinuerligt med att i Colliebladet hänvisa till valda delar av hemsidan för 
mer information. Därmed försöker man få fler att börja använda hemsidan för att leta 
information om collie.  

Under året startades en Grattistråd som är ett forum för enbart gratulationer.  

SCK finns numera även på Facebook och hade vid utgången av 2011 nästan 400 medlemmar. 
Det finns en länk till Facebook på startsidan på hemsidan. 

En av de mest besökt sidorna på hemsidan är valphänvisningen samt kennelregistret. 
Aktivitetskalendern har blivit mer besökt och man kan numera hitta nästan alla av 
Collieklubbens aktiviteter där.    

Klubbens e-postadresser är 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 
sponsor@svenskacollieklubben.se 
projektet@svenskacollieklubben.se. 

Hemsidan är tillsammans med Colliebladet och Facebook SCK:s viktigaste 
kommunikationskanaler och därför är det viktigt att hemsidan uppdateras frekvent, vilket sker 
flera gånger i veckan. 
 

Mässor  
Västra lokalområdet bemannade som vanligt en monter på My Dog (januari 2011) och Östra 
lokalområdet har som vanligt bemannat SCK:s monter på Stockholms Hundmässa (december 
2011). Kunniga representanter informerade om klubbens verksamhet, skötte försäljning av 
våra PR-produkter, delade ut Collieblad, SCK:s Infofolder om Collie och vid Stockholms 
Hundmässa informerades om projekt ”Mentalt Sund Collie”. Dessutom gjorde trevliga collies 
god reklam för våra raser i montrarna. 
 

Annonsering  
Under hela 2011 har SCK annonserat under C i Hundsport. Vi har även annonserat i The 
International Collie Handbook 2011.   
 

Slutord   
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det återigen har varit ett mycket 
innehållsrikt år med många engagemang där klubbens SM-tävlingar, utställningar och prov 
samt vår Colliekonferens och domarkonferens har varit i stort fokus. 
 
Att starta projekt Mental Sund Collie i samarbete med SLU, SKK och SBK var för Svenska 
Collieklubben ett historiskt beslut. Under 2011 påbörjades fas II och arbetet fortskrider enligt 
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plan. Nu fortsätter arbetet i projektgruppen tillsammans med SLU med att ta fram och 
presentera de olika indexlistorna samt att därefter ytterligare säkerhetsställa materialet. Detta 
unika verktyg för både kommande valpköpare samt uppfödare, kan användas för att bilda sig 
en uppfattning om hur den kommande kullen kommer att gestalta sig. 
 
Stort tack till er alla som med era olika arbetsinsatser och bidrag gjort detta möjligt. 
 
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 avelspolicy och prioriterade mål. 
 
Vi vill tacka lokalområdenas förtroendevalda och alla medlemmar som på olika sätt bidragit 
till klubbens verksamhet under året. 
 
 
 
 
 
Margaretha Carlsson Jan Klerung Kirsten Wretstrand 
ordförande vice ordförande sekreterare 
 
 
 
 
 
 Ingela Pettersson Maria Nyman 
 ledamot, medlemsansvarig ledamot,  
   protokollsekreterare 
 
 
 
 
 
Elisabeth Bauer Monica Johansson Anita braxenholm 
ledamot ledamot suppleant 
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Bilaga 3 Ekonomisk redovisning 
 
Bilaga 1: Balans- och resultatrapport SCK.   
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Hollströms fond 

Balansrapport   
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Protokoll nr 1 Hollströms Fond 
2011- 12-31 
 
Svenska Collieklubbens Fondstyrelse i K O Holllströms Minnesfond 
 
Närvarande:     Margaretha Carlsson, ordförande 
                         Kirsten Wretstrand, sekreterare 
  
 
 
 

1) Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2) Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 

3) Val av protokollförare 
Kirsten Wretstrand utsågs till protokollförare 
. 

4) Bokslut 2011 
Bokslut för 2011 presenterades. Behållningen är 135883,81 i Sekura fond Nordea. 
Årets värdeökning är 3010,75 varav 301,07 är fonderat enligt statut. 
Resterande 2709,68 är uppsatt som en skuld till Svenska Collieklubben. 
 

5) Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet då inga andra frågor behandlades. 

 
 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande/ Justeras 
 
 
Kirsten Wretstrand   Margaretha Carlsson 
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Bilaga 4: Revisionsberättelser 

Revisionsberättelse Svenska Collieklubben 
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Revisionsberättelse Hollströms fond   
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Bilaga 5: Verksamhetsmål för 2012 samt -inriktning för 2013  
 

Verksamhetsmål för 2012  

Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, 
mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar samt medlemsmöte.  
Därutöver föreslår styrelsen följande som prioriterade mål:  

 Fortsätta arbeta med fas II av projekt mentalt sund collie 
 Genomföra en LO-konferens 
 Öka möjligheten till träffar för medlemmar i olika lokalområden via fler 

kontaktpersoner 
 Starta upp Collieägarutbildning runt om i landet 
 Öka andelen exteriörbeskrivna hundar 
 Arbeta för att en ungdomskommittée bildas under året 
 Öka medvetenheten om vårt RAS för att uppfödarna skall avla för sunda och 

friska hundar 
 Fortsätta att utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett 

intresseområde samt medverka vid olika evenemang för att profilera collien som 
den utmärkta allroundhund den är 
 

 

Verksamhetsinriktning 2013 
Genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, 
mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt 
medlemsmöte.  

Därutöver förslår styrelsen följande: 
 Fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie 
 Genomföra en Colliekonferens 
 Arbeta med att öka möjligheten för medlemmarna till fler träffar runt om i landet 
 Fortsätta arbetet med att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är 
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Bilaga 6: Förslag till Budget för 2012 och inriktning för 2013 
 
 
Intäkter   2012 2013
Medlemmar 148 500 150 000
Annonser 55 000 55 000
Tävlingsintäkter 10 000 10 000
Lägret 
Försäljning 10 000 10 000
Collie-
SM 5 000 5 000
Stambokföringsavg. 
Kennelregistret 4 400 5 000
Kompendium domarkonferens 0
Projekt mentalt sund collie 6 000 3 000
    238 900 238 000

Kostnader 2012 2013
Tryckkostnader 86 500 86 500
Inköp av material och varor 6 000 6 000
inköp av Hederspriser 
Märken & Priser 5 000 5 000
Avel & Uppfk. 1 500 1 500
Övr. komm. 1 500 1 500
Stambokföringsavg. 
Möten SBK 10 000 10 000
Årsmöteskostnader 7 000 8 000
Styrelsemöten 40 000 45 000
Utbildning mental 8 000 8 000
Marknadsföring 5 000 5 000
Colliekonferens/Lo-konferens 20 000 25 000
Representation 2 000 2 000
Ungdomskommitte 10 000 5 000
Projekt mentalt sund collie 20 000 10 000
Framtagning av utbild.material 2 000 2 000
    224 500 220 500

Resultat 14 400 17 500
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Bilaga 7: Styrelsens förslag samt motioner  
 
 
 
Styrelsens förslag 
 
Implementeringen av projekt Mentalt Sund Collie har påbörjats och 2012 kommer att vara ett 
provår. Fas II beräknas bli klart under 2013 och, kommer med högsta sannolikhet att resultera 
i både ett nytt sammanvägt totalindex samt en metod för certifiering av kommande kullar. 
  
Projektgruppen och styrelsen kan eventuellt behöva justera valphänvisningskraven för att 
dessa skall ligga i fas med mentalindex. 
 
Styrelsen ber årsmötet om att under en begränsad period (2012-2014) få förändra i 
valphänvisningskraven utan föregående årsmötesbeslut. Detta för att valphänvisningskraven 
ska ligga i fas med mentalindexet.  
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Motion nr 1 2012 

 
                                                                             Till                                                      

2011-10-18 
sekreterare SCK 

Kirsten Wretstrand 
 

Motion till Svenska Collieklubben 
Vi, undertecknade medlemmar föreslår följande: 

Då det förekommer ED på våran ras kan det vara befogat att röntga armbågarna.  
(Hänvisning till  Collieklubbens avelspolicy) 

Därför bör Collieklubben rekommendera att detta görs i samband med HD-Röntgen då det 
innebär en endast ringa extrakostnad för hundägaren. 

Gällivare/Piteå 2011-10-18 
Helen Rantapää           Anne-Britt Hapanen 

Harrieth Öhlund            Jenny Öhlund 
Tony Hedenstedt        Ann-Louice Oscarsson 

Gunilla Nyberg                  Henrik Nyberg 
Monica Lindström      

 
 
 
Styrelsens utlåtande: STYRELSEN FÖRESLÅR AVSLAG 
 
Motionen är vagt skriven, samt att en av motionärerna inte har betalt in medlemsavgiften 
2011-12-01. 
 
Styrelsen sympatiserar dock med andemeningen i motionen och kommer att på lämpligt sätt 
uppmana collieägare att ED-röntga sina hundar i samband med HD-röntgen. 
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Motion nr 2 2012 
 
 
Motion till Svenska Collieklubben 
Ang. A, B, C listor över Svenska Collieuppfödare 
Att nuvarande kennellista A, B, C, skall återgå till att vara EN enda kennellista över 
samtliga våra uppfödare av Collierasen. 
Nuvarande konstruktion av uppfödarlistan har skapat stora problem.  
1. Många uppfödare känner inte längre tillhörighet till vår rasklubb, utan gör egna   
grupperingar utanför klubben.  
2. Andra uppfödare registrerar sig inte på A, B, C listorna i protest, de känner 
osäkerhet, över att om detta verkligen gynnar vår ras. Hittills har det bara medfört 
meningsskiljaktigheter och osämjor medlemmar/uppfödare emellan. 
*Målet för vår klubb är väl ändå att vi gemensamt skall arbeta mot en stark collie som 
ras och inte splittra vår klubb, som i botten var tänkt att tillvarata ALLA medlemmars 
intresse. 
*Vanliga medlemmar som inte är uppfödare blir osäkra och vilseledda då vi inte drar 
åt samma håll samt att tilltron för vår klubb och ras blir skadad. 
*En dialog styrelse/klubb/medlemmar emellan styrker och gynnar vår samhörighet, 
mot gemensamma mål för en stark collieras. 
 
Gällivare/Vårgårda 2011-10-13 
 
Gunnel Strömberg  Ingbritt Alexandersson 
 
Namn   Medlemsnr 
Ann-Sofie Paulsson, Nattavaaraby 269310 
Maria Andersson, Malmberget 
Hanna Rosell, Luleå  611759 
Mikala Berg   447277 
Gunilla Nyberg, Piteå 
Helene Rantapää, Malmberget 
Lena Ögren   170615 
Lise-Lotte Österlund 
Lotta Backlund 
Ann-Sofie Isaksson 
Elisabeth Svedborg  617558 
Marjo-Riitta Tuoma  566424  
Linda Pettersen  9285560 
Marketta Mokko  388981  
Tarja Larsson   127342 
Catharina Morén   503976 
Anette Nordqvist  618903 
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Styrelsens utlåtande: STYRELSEN FÖRESLÅR AVSLAG 
 
Motionen innehåller sakfel men avstyrks framförallt för att valphänvisningskraven och 
utformningen av kennelregistret troligen kommer att påverkas av utfallet av projekt Mentalt 
Sund Collie.  
 
Detaljutformningen av kennelregistret är ingen årsmötesfråga. 
 
Dialog med medlemmar i sådana här frågor sker bl.a. på våra årliga konferenser och 
medlemsmöten. Den nuvarande utformningen av kennelregistret härstammar från dialoger 
med medlemmar från tidigare konferenser och medlemsmöten.  
 
Kennelregistrets nuvarande utformning (följer alla valphänvisningskrav, följer några 
valphänvisningskrav samt ej registrerad kull) är främst till för att tydliggöra för valpköpare 
hur olika kennlar följer collierasernas avelspolicy. 
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Motion nr 3 2012 
 
 
Motion till Svenska Collieklubben 
Ang. Hanhund som inte uppfyller Collieklubbens krav på valphänvisning. 
Om A, B, C listorna över Collie uppfödare inte upphör, så gäller denna motion. 
Uppfödaren som lånar ut sin hanhund, som inte uppfyller Collieklubbens krav på 
valphänvisning bör flyttas ner till den s k B-listan över uppfödare.  
Ska vara lika för ALLA och inte bara drabba uppfödaren av valpkullen. 
Då det går bra att följa upp uppfödaren av valpkullen och placera denna i B-listan. 
Borde det inte vara lika enkelt att flytta ner uppfödaren/ägaren till hanen i B-listan?! 
 
 
Gällivare/Vårgårda 2011-10-13 
 
Gunnel Strömberg  Ingbritt Alexandersson 
 
Namn   Medl nr 
Ann-Sofie Paulsson, Nattavaaraby 269310 
Maria Andersson, Malmberget 
Hanna Rosell, Luleå  611759 
Mikala Berg   447277 
Linda Pettersen  9285560 
Marketta Mokko   388981 
Tarja Larsson    127342 
Catharina Morén   503976                
Elisabeth Svedborg  617558 
 
 
 
Styrelsens utlåtande: STYRELSEN FÖRESLÅR AVSLAG 
 
Motionen innehåller i princip samma sakfel och avstyrks primärt på samma premisser som 
motion nr 2.   
 
 
 
 
 
 


