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Svenska Collieklubben 

 
 
Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte  
på Kydingeholm 2009-02-28 
 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Anna Wahlström öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkommen.  
 

§2 Fastställande av röstlängd. 
Röstlängden fastställdes till 188 stycken röstberättigade medlemmar.  
Bilaga 1: Röstlängd.  

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

protokollet. 
Mötet valde Erica Svensson samt Margareta Andersson 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 Anna Wahlström tillsammans med Margaretha Carlsson delade ut 
utmärkelser och priser. Bilaga 2: Priser utdelade på årsmötet 2009. 

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

val av sekreterare. 
Sune Halvarsson valdes till ordförande samt anmäldes styrelsens val av Maria Nyman 
till mötessekreterare samt Thomas Knuutila och Inger Svedin till bisittare. 

 
§7 Fastställande av dagordning. 

Mötet fastställde dagordningen. 
 

§8 Val av förberedande valberedning. 
Mötet valde Ingela Anséhn, Kerstin Persson(sammankallande) samt Dag Gagner till 
förberedande valberedning. 
 

§9 Styrelsens berättelse över 2008 års verksamhet. 
Styrelsen berättelse för 2008 genomgicks med tillägget att collieklubben även 
representerades på Bruks SM 2008 och godkändes därefter.  
Bilaga 3: Verksamhetsberättelse för 2008. 
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§10 Revisorernas berättelse över detsamma. 
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret lästes upp av revisorn Kerstin Widmark och 
godkändes. 
Bilaga 4: Revisionsberättelserna. 

 
§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 verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
(2009) 
Budget och verksamhetsplan för 2009 års verksamhet genomgicks av mötet. 

 
§14 Genomgång av verksamhetsinriktning för nästkommande år (2010). 

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2010 genomgicks. 
 

§15 Förslag till medlemsavgift för nästkommande år (2010). 
Medlemsavgiften för 2010 genomgicks och styrelsens förslag är oförändrade avgifter 
förutsatt att den centrala avgiften blir oförändrad. Mötet godkände förslaget. 
 

§16 Genomgång av inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag, samt 
styrelsens yttrande över dessa. 
8 stycken inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag genomgicks. 
Bilaga 5: Styrelsens förslag.  

 Bilaga 6: Motion 1-8. 
 
§17 Fastställande av/beslut om: 

• verksamhetsplan och budget för 2009 
• verksamhetsinriktning 2010 
• medlemsavgifter 2010 
• motioner och förslag enligt § 16. 
 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 fastställdes. 
 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2010 fastställdes. 
 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2010 fastställdes. 
 Styrelsens förslag nr 1 från styrelsen:  
    gick till votering med utslaget bifall 121, ej bifall 67.  
 Styrelsens förslag motion 1: motion 1 ingår som en del i motion 2.  
 Motion nr 1: Drogs tillbaks av motionären. 
 Styrelsens förslag motion 2: bifall 
 Motion nr 2: tillstyrkes av årsmötet. 
 Styrelsens förslag motion 3: avslås 
 Motion nr 3: avslås av årsmötet 
 Styrelsens förslag motion 4: avslås 
 Motion nr 4: avslås av årsmötet 
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 Styrelsens förslag motion 5: bifall 
 Motion nr 5: tillstyrkes av årsmötet 
 Styrelsens förslag motion 6: avslås 
 Motion nr 6: Drogs tillbaks av motionären 
 Styrelsens förslag motion 7: avslås 
 Motion nr 7: avslås av årsmötet 
 Styrelsens förslag motion 8: tillstyrkes 
 Motion nr 8: tillstyrkes av årsmötet 
 

§18 Val av: 
Ordförande 1 år: Margareta Carlsson 
Vice ordförande 2 år: Elisabeth Landfors 
Kassör 2 år: Jessica Richter 
Ledamot 2 år: Jan Klerung 
Suppleant 2 år: Thomas Strand 
Revisorer 1 år: Kerstin Widmark, Lisbeth Wibron 
Revisorsuppleanter 1 år: Eva Karin Eriksson, Cecilia Bjärsér. 
Valberedning: Helene Eliasson(sammankallande), Marie Angleby, 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. 

 
§19 Fråga om omedelbar justering av paragraferna 17 och 18 

Mötet beslutade att justera § 17 och § 18. 
 

§20 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden har anmälts. 

 
§21 Avslutning 

Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den nyvalda ordföranden 
som tackade Sune Halvarsson med en liten present och därefter förklarade mötet 
avslutat. 

 
 
Mötessekreterare/ Maria Nyman  Ordförande/ Sune Halvarsson 
 
 
 
_______________________________   __________________________________ 
 
Justeringsman/ Erica Svensson  Justeringsman/ Margareta Andersson 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 



Bilaga 2: Priser och plaketter utdelade på årsmötet 2009 
 
Förtjänsttecken 
Guld Anna Norberg Sydöstra Lokalområdet 
Brons Maria Karlsson Sydöstra Lokalområdet Brons 
Brons Lars Forsberg Sydöstra Lokalområdet 
Brons Ann-Charlotte Sandelin Jonsson Mellersta Norra Lokalområdet 
Brons Maria Pettersson Östra Lokalområdet 
Brons Jessica Pousette Östra Lokalområdet 
 
Årets Allround Brukscollie 
LPI LPII Ässtorps Qarisma 29p Kirsten Wretstrand  
Korad Damaianus Grip 12p Marie Berger 
 
Årets Bästa Appellhund 
Springmist's Prince Royal 287 p  Lotta Blomqvist 
Eurotop Evita reg nr S63007/2006 ,  277,5p Gunell Strömberg 
Gemdales Tangible Tigerlily  265,5p Eva Hogmalm 
SUCH KORAD LP Gemdales Twinkle Little Tindra 262,5p Kristina Javue 
SUCH Gemdale´s Terrific Titus  250p Britt Franzén  
 
Årets Utställningscollie, långhår/Steadlyns VP  
1. NUCH INT DK NUCH Steadwyn Windflower  288p  A-M & A. Lindh och A.Eijerstad 
2. INT DK NUCH  WW-08 Steadwyn Fashion N’Passion 283p Anja Ejersta 
3. INT & DK & FIN & RUS CH GOLD STATUS 2399 Tuula Junttila 
 
Kennel Byrilstorp’s Vandringspriser 
Årets Bästa Brukshund 
LPI LPII Ässtorps Qarisma 83,16% Kirsten Wretstrand  
 
Årets Bästa Agilityhund 
LPI Mironik's Minos "Echo" 393p Angelica Eklund 
LP 1 Skrabbetorps Pedro “Pluto” 137p Jeanette Norström 
 
Årets Bästa Lydnadshund 
Springmist’s North Of The Border 06  90,4%  Monica Nilsson 
LPl Road Racing Cindra    89%  Yvonne Ericsson    
  
Internationella Championat 
INTCH DKCH FINCH RUCH Gold Status Merling Ägare: Tuula Junttila 
 
Svenskt Championat 
Korad SUCH Oneways Lill-Snorre Ägare: Skickas/Evama Thörnvall 
SUCH Gemdale´s Terrific Titus   Ägare: Britt Franzén 
SUCH Angeleye’s Unique Pride A    Ägare: Gudrun Carlsson 
TJH SUCH NUCH Sunwind's Be Famous Ägare: Susanne Karlsson 
Korad Such Am.jun.win.-06 OneWay's Good Charlotte    Ägare: Mirjam Kemppainen 
KORAD SUCH Oneway's Suzuki       Ägare: Örjan Johansson 
KORAD SUCH Chenomis Avalon     Ägare: Patrick Lempeä/Tanja Björk 
KORAD SUCH Mari-Mon´s Silver Sky   Ägare: Gunnel Hallström 
KORAD SUCH Danfrebek Design De Luxe Ägare: Margaretha Carlsson 
KORAD SUCH Fancymore Golden Ace Is High Ägare: Margaretha Carlsson 
Fancymore Special Edition Ägare: Yvonne Öberg, Kramfors 
SUCH KORAD LP Gemdales Twinkle Little Tindra Ägare: Kristina Javue 
 
Viltspårs Championat 
S VCH Steadwyn Beyond Belief  Ägare: Lena Ögren/Agneta Qvarnström 
 
Nordiskt Championat 
INT N DK ISL NORD UCH Steadwyn Sacred Blues  Ägare: Anja Ejerstad 
  
 
 



Internationella Championat 
INT DK N UCH WW-08 Steadwyn Fashion N’ Passion  Ägare: Anja Ejerstad 
INT N DK UCH Steadwyn Windflower  Ägare: Anja Ejerstad 
 
Korningplaketter 
KORAD Shim's Say It Again In Blue Light   Ägare: Chatarina Näslund  
KORAD Shim's Black Charmer In Light  Ägare: Inger Johansson 
Korad SUCH Oneways Lill-Snorre Ägare: Evama Thörnvall 
KORAD Gemdales Quality Quintus  Ägare: Jane Leiswall 
KORAD SUCH Mari-Mon´s Silver Sky   Ägare: Gunnel Hallström 
Korad Such Am.jun.win.-06 OneWay's Good Charlotte   Ägare: Mirjam Kemppainen 
KORAD SUCH Oneway's Suzuki       Ägare: Örjan Johansson 
Korad Seamist Sheriff Star Ägare: Anders & Erica Svensson 
KORAD SUCH Chenomis Avalon Regnr Ägare: Patrick Lempeä/Tanja Björk 
KORAD TJH Privat's Wedding Gift  Ägare: Maria Nyman & Jari Korpi 
Korad LPI Springmist's Fiddle-Faddler Ägare: Åsa Haglund 
KORAD SUCH Danfrebek Design De Luxe Ägare: Margaretha Carlsson 
KORAD SUCH Fancymore Golden Ace Is High Ägare: Margaretha Carlsson 
SUCH KORAD LP Gemdales Twinkle Little Tindra Ägare: Kristina Javue 
 
Tjänstehundsplaketter 
TJH Lawless One Star Is Born Ägare: Annika Gerzén-Olsson  
TJH SUCH NUCH Sunwind's Be Famous  Ägare: Susanne Karlsson 
KORAD TJH(FM) Privat's Wedding Gift  Ägare: Maria Nyman & Jari Korpi 
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Bilaga 3: Verksamhetsberättelse för 2008 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för Collie – lämnar härmed följande 
berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2008 – 31 december 2008. 

Styrelsens sammansättning 
Anna Wahlström, Åkersberga ordförande 
Elisabeth Pettersson, Örebro vice ordförande 
Kirsten Wretstrand, Kivik  sekreterare 
Margaretha Carlsson, Liden kassör 
Ingela Pettersson, Åstorp  vice kassör 
Maria Nyman, Kalix  protokollsekreterare 
Anita Braxenholm, Timrå  ledamot 
Solweig Hultman-Stegman, Täby suppleant 
Annette Andersson, Gnesta suppleant 

Styrelsens mål för verksamhetsåret 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och 
prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar samt medlemsmöte. Som prioriterade mål för 
verksamhetsåret fastslogs följande: 

• Slutföra arbetet med ett nytt raskompendium  
• Ekonomiskt stöd till LO för utbildning av MH-figuranter 
• Arrangera klubbens 40-årsjubileum 
• Arrangera LO-konferens 
 

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, Nina Svedegård, Ingela Pettersson och Annette Andersson  

WEBREDAKTION 
Webmaster Jörgen Norberg, Webredaktör Kirsten Wretstrand 
Anneli Johansson, Siw-Marie Wallenius (LO-pärmen), Marie Munktell (Jubileumssajten) 
samt Anita Braxenholm (Valphänvisning). 

VALPHÄNVISNING 
Anita Braxenholm, Lena Hjärtfors samt Gunilla Hagander  

AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉN 
Marie Berger (sk), Anita Braxenholm och Kerstin Persson  
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KORTHÅRSKOMMITTÉN 
Margareta Andersson och Gunilla Hagander  

LÄGERKOMMITTÉN 
Camilla Nilsson (sk), Mats Lööv samt Solweig Hultman-Stegman 

LOKALOMRÅDESKOMMITTÉN 
Kirsten Wretstrand (sk) och Margaretha Carlsson 

PRISKOMMITTÉN 
Anci Thyni   

RASUTVECKLINGSSEKTOR (RUS) 
Kontaktperson och sammankallande: Margaretha Carlsson 

Ansvarig för mentalfrågor 
Anita Braxenholm  

Registerkommittén 
Margareta Carlsson (sk), Anita Braxenholm och Monica Johansson  

Utställningsansvarig 
Margareta Carlsson  

Styrelsemöten och protokoll 
Styrelsen har under 2008 haft tio protokollförda sammanträden varav tre före årsmötet i den 
föregående styrelsen samt kallat till ett medlemsmöte i samband med lokalområdes-
konferensen. 

Representation 
SBK:s organisationskonferens (januari 2008): Anna Wahlström 
SBK:s RAS RUS konferens (maj 2008): Anita Braxenholm, Meta Carlsson 
SBK:s kongress (maj 2008): Anna Wahlström 
SBK:s Exteriösbeksrivarkonferens: Kerstin Widmark, Meta Carlsson, Kerstin Persson och 
Sonja Hagelberg 
SBK:s (C-RUS) Avelsmåls- och uppfödarkonferens (oktober 2008): Anita Braxenholm 
SBK:s RASK-möten under året: Anna Wahlström, Kirsten Wretstrand, Annette Andersson 

Medlemmar 
Klubben hade vid årets slut 1.013 medlemmar. Klubbens hedersmedlemmar under 2008 är: 
Ulla Bergh-Persson, Margareta Andersson, Börje Eriksson och Lennart Petersson.  

Lokalområdena 
Vid årets slut var 10 lokalområden av 13 aktiva. Många av lokalområdena har under året 
arrangerat MH, läger, utställningar samt diverse träffar av olika karaktär. 

Aktiva lokalområden: 
Norrbotten, Mellersta Norra, Värmland-Dalsland, Uppland, Östra, Östergötland, Västra, 
Sydöstra, Södra samt Närke-Västmanland. 
Vilande lokalområden:  
Dalarna (har kontaktperson och hemsida), Sörmland, Gotland och Västerbotten. 
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Lokalområdeskonferens 
Den 26 – 27 september 2008 genomfördes en lokalområdeskonferens med cirka 20 deltagare 
från flertalet av klubbens lokalområden. Vid konferensen genomfördes en 
utställningsarrangörsutbildning samt workshops kring faktorer som får oss att ”Må bra i 
föreningslivet”. Styrelsen konstaterar att konferensen blev mycket lyckad och beklagar 
samtidigt att inte alla lokalområden hade möjlighet att närvara. 

Ekonomi 
Klubbens ekonomi är fortfarande god, trots att vi på förra årsmötet lagt en rejäl minusbudget 
för att klara av alla arrangemang, så har vi under verksamhetsåret ändå lyckats med att få ett 
lägre underskott än budgeterat. Klubben har en god likviditet. Lokalområdenas resultat är 
väldigt varierande, bland annat märks det genom dyra kostnader för utställningar och 
minskade anmälningsintäkter. 

Balans- och resultaträkning redovisas i bilaga 1. 

Utställningar 
På sex (6) officiella utställningar under 2008 har 323 officiella långhåriga collie anmälts och 
74 officiella korthår. Arrangörer har varit Östra lo, Södra lo, Västra lo, Norrbottens lo, 
Västerbottens lo samt Mellersta Norras lo. 

Tävlingar och prov 
Vi ser en liten ökning av tävlade långhår i appellklass under året. Detta är mycket glädjande 
och går i linje med vår avelspolicy. 29 långhåriga collies har under året tävlat i appellklass 
och 14 har fått uppflyttning. För korthåren var siffran 17 tävlande och 11 med uppflyttning.  

I lägre klass har 17 långhår tävlat och 6 blivit uppflyttade. Detta är en liten tillbakagång från 
fjolåret. För korthåren var siffrorna 11 tävlande och 3 uppflyttade, en ökning med två tävlande 
jmf mot 2007.   

I högre klass har 7 långhår tävlat och 1 erhållit uppflyttning, och också här ser vi glädjande 
nog en ökning av antalet tävlande. 3 korthår har tävlat i högre men tyvärr nådde ingen till 
uppflyttning i år heller.  

I elitklass har 5 långhår tävlat och 2 erhållit cert eller certpoäng. Dessa siffror är identiska 
med fjolåret. 1 korthår har tävlat men inte nått ända upp till cert eller certpoäng.  

Även i lydnadsklass och agility har många collies tävlat framgångsrikt i sina respektive 
klasser. 

Korningar och mentalbeskrivningar 
Under 2008 har 39 långhår deltagit på mentaltest, en ökning med 7 hundar sedan fjolåret. 18 
stycken har klarat mentaldelen (46 %) att jämföra mot fjolårets 34 %. Korthårens siffror visar 
ett närmast osannolikt uppsving för mentaltesten. I år har 27 deltagit (6 i fjol) och 14 har blivit 
godkända (52 %) 

292 långhår har deltagit på mentalbeskrivning hund (MH). En glädjande ökning med hela 50 
hundar. Under våren skickades ett påminnelsebrev till ägare av långhåriga collies registrerade 
2006, där vi hade ägarens adress och där mentalbeskrivningen ännu inte blivit gjord. 26 % av 
årskullen var beskrivna innan utskicket, idag är siffran 47 %!! Stort TACK till alla som 
hörsammat detta.  
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För korthåren är siffran 39 beskrivna under året och det är samma siffra som 2007.  

Styrelsen vill gärna passa på att tacka våra lokalområden som gör en fantastiskt fin insats och 
utan er skulle det vara svårt att kunna presentera sådana här fina resultat både gällande 
korningar och gällande MH. 

Exteriörbeskrivarutbildning för korning 
Meta Carlsson har examinerats 2008-11-08 för kort- och långhårig collie. 

 

The Collie Championship and Jubilee Show of 2008 
Nu är århundradets hundevenemang över och två års planering och förberedelser är till ända. 
Har ni hört uttrycket skräckblandad förtjusning? Det är ungefär vad vi känt under de sista två 
åren. Har vi sponsorer, ringsekreterare, funktionärer, spårmarker, domare, lokaler, hur många 
tävlande? Kommer folk att åka till lilla Sverige för att fira vårt 40-årsjubileum i samband med 
World Dog Show. Vi började ana i våras att så var nog fallet med tanke på alla de mail och 
frågor vi fick från många olika håll i världen.  

Torsdag 3 juli Jubileumsutställning 
Det var 204 Collies anmälda fördelat på 53 korthår och 151 långhår. Samtliga korthår dömdes 
av Fru Charlotte Høier från vårt grannland Danmark. Långhårstikar dömdes av Mr John R 
Walsh och långhårshanar av Mr Tom Wall, båda från Irland. Den enskilt största klassen var 
långhåriga juniortikar med 34 deltagare. 

Runt de tre collieringarna var det en trevlig stämning och extra roligt var alla utländska 
utställare och åskådare. Deltagande collies kom från 10 olika länder: Sverige, Finland, Norge, 
Danmark, England, Ungern, Holland, Tyskland, Schweiz och Ryssland. De besökare som 
hade rest längst för att komma till vårt jubileum var nog damerna från Australien.  

På lördag och söndag skulle 2008 års SM tävlingar genomföras på Södertälje BK. Vi hade 
möjlighet att ställa upp husvagnar vid Enhörna IF. Enhörna var också platsen för lördagens 
jubileumsbankett.  

Lördag 5 juli Collie SM Bruks och Jubileumsbankett 
Det var en tidig lördag morgon för oss arrangörer samt de hundar som gick sina spår i 
Västerhaninge ca 3,5 mil från Södertälje. Det var några återbud på brukstävlingarna så det 
blev till slut fem deltagare till Elit spår varav en Collie. Tre Appellspår samt fem ekipage till 
Appellsök, samtliga appellekipage var Collie.  

Allt flöt på enligt planerna och strax efter klockan två var det dags för prisutdelningar. 
Samtliga elitekipage genomförde tävlingen, appellsöket hade också fem stycken med sig till 
prisutdelningen. Bland appellspåren var det en del ekipage som bröt så där hade vi endast ett 
ekipage som genomförde hela tävlingen. 

Ansvaret för banketten, som hölls på lördagskväll, hade huvudstyrelsen. Östra lo hade 
anordnat ett lotteri med enbart glasvinster under minglet innan banketten. Det blev en succé 
med många glada skratt och lyckliga vinnare. Vet inte hur vår irländske domare Mr John R 
Walsh lyckades få med sig alla vinster på flyget hem, men helt klart var lotteri hans grej. 
Banketten bjöd sedan sina gäster på otroligt god mat, ett härligt bildspel med underbara collie, 
samt underhållning och allsång. Stämningen var under hela kvällen på topp och många gamla 
och nya kontakter knöts både inom Sverige och i övriga Collievärlden. Många olika språk 
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hördes runt bordet, engelska, tyska, holländska, finska och svenska. Trötta, mätta och nöjda 
var det gäng som så småningom avslutade kvällen. 

Söndag 6 juli Collie SM Lydnad och Agility 
Både agility- och lydnadstävlingarna bjöd på många duktiga ekipage, även om det inte räckte 
hela vägen för alla. Roligt var att vi hade några finska hundar som deltog i både agility och 
lydnad. Hela SM helgen hade vi flera utländska åskådare på plats. Speciellt roligt för två av 
våra utländska gäster, var att de två finska hundarna som kom 1:a och 2:a även kunde kvittera 
ut var sitt svenskt Lydnadschampionat. 

Avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS) 
Styrelsen kan fortsatt konstatera att klubbens fastställda avelsstrategi och avelsmål för collie 
(RAS) utgör ett mycket viktigt instrument i avelsarbetet. Två uppföljningar av årets resultat 
av avelspolicyn har publicerats i colliebladet och finns även på vår hemsida. Arbetet med 
slututvärderingen ska vara klart 2011 och pågår kontinuerligt. 

Collieläger 2008 
Collielägret gick i år av stapeln mitt i de vackra Tivedsskogarna på Stigmansgården närmare 
bestämt. Vi var ungefär 25-talet personer som tränade hund och umgicks under en vecka. 

PR/information 
PR-produkter 
Klubben har under året haft försäljning av PR produkter i samband med olika arrangemang, 
såsom mässor och utställningar. Särskilt mycket såldes i samband med vår 
jubileumsutställning i juli. 

Colliebladet 
Klubbens tryckta tidning Colliebladet utkom med fyra nummer under 2008 varav årets sista 
nummer var ett dubbelnummer (nr 3-4). Under året har förändringar av både layout och 
innehåll gjorts. Den viktigaste förändringen är att vi breddat innehållet för att det ska finnas 
något som intresserar varje collieägare trots olika intresseområden. Det är främst genom 
artiklar, reportage och medlemmars egna berättelser. 

Hemsidan  
Under våren anlitade SCK en professionell hemsideskonstruktör, AH Design, för att ta fram 
en ny hemsida åt oss. Den lanserades till midsommar efter några veckors intensivt arbete.  

Vi är väldigt nöjda med den nya hemsidan och har även under hösten tecknat ett 
underhållsavtal med AH Design. Hemsidan är tillsammans med Colliebladet SCK:s viktigaste 
kommunikationskanaler och därför är det viktigt att hemsidan alltid är uppdaterad vilket är 
svårt att uppnå med enbart ideella krafter. 

Under hela 2008 har webbplatsen jubileum.sck.cc uppdaterats med senaste nytt om klubbens 
40-årsjublieum och om Collie-SM med bland annat resultat och bilder. 

Mässor 
Östra lokalområdet har som vanligt även bemannat SCK:s monter i december på Hund 2008, 
med kunniga representanter som informerat om klubbens verksamhet och skött försäljning av 
våra PR produkter och även visat upp trevliga collies för allmänheten. 



< 

            Svenska Collieklubben 

2009-02-02 Årsmöteshandlingar 2008  sid 9(31) 
  

Annonsering 
Under 2008 har SCK haft en liten annons under C i Hundsport. Vi har även annonserat i The 
International Handbook 2008 samt i The British Handbook och Tyska Revenu inför 
jubileumsutställningen och World Dog Show. 

Slutord 
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket 
innehållsrikt år, där klubbens 40-årsjubileum med SM, circuitutställning och bankett i 
anslutning till världsutställningen naturligtvis har haft stort fokus. Vi i styrelsen har gjort vårt 
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 alla som på olika sätt bidragit till klubbens verksamhet under året. 
 
 
Anna Wahlström Elisabeth Pettersson Kirsten Wretstrand 
ordförande vice ordförande sekreterare 
 
 
 
 
 
Margaretha Carlsson Ingela Pettersson Maria Nyman 
kassör vice kassör protokollsekreterare 
 
 
 
 
 
Anita Braxenholm Annette Andersson Solweig Hultman-Stegman 
ledamot suppleant suppleant 
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 BILAGA 3-1: 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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Revisionsberättelser 
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Årsmötet 2009-02-28 
 
Bilaga 5: Förslag nr 1 från styrelsen 
 
Styrelsen för Svenska Collieklubben ser mycket allvarligt på colliens mentala status idag där 
ljudkänslighet och stora rädslor utgör ett stort lidande för många hundar. Genom forskning 
och studier vet vi idag att det finns ett tydligt samband mellan avel och mental status och att 
egenskaper som rädslor och ljudkänslighet har mycket hög arvbarhet.  
 
Styrelsen har haft förhoppningen att vi med hjälp av vår avelsstrategi och våra avelsmål skulle 
lyckas tydliggöra detta samband. Vi kan dock konstatera att vi trots regelbunden information 
och uppföljning av avelsmål, redovisning av statistik, en valphänvisning med tydliga mentala 
krav på föräldradjuren inte lyckats nå ut med vårt budskap till alla våra uppfödare.  
 
Under 2008 hade 42 % av kullarna minst en förälder som på MH har kvarstående rädslor 4 
eller 5 alternativt har brutit. För 5 % av kullarna har båda föräldrarna kvarstående rädslor 4 
eller 5 alternativt har brutit. Tendensen är att dessa procentsatser ökar och att den negativa 
utvecklingen av colliens mentalitet går snabbare än vad styrelsen tidigare befarat. 
 
Det är naturligtvis helt oförsvarbart att använda mentalt svaga hundar i avel, inte minste ur 
djurskyddssynpunkt. De uppfödare som gör det tar inte ansvar för den mentala utvecklingen 
hos vår älskade collie. Styrelsen konstaterar att det inte räcker med att bara informera utan att 
vi nu måste skärpa kraven. 
 
Styrelsen för Svenska Collieklubben föreslår därför att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att 
hos Svenska Kennelklubben begära avelsspärr på avkommor där båda föräldradjuren i 
samband med mentalbeskrivning (MH) har 5:a på kvarstående rädslor (moment 6d och 7c) 
och/eller 5:a på skottprovet och/eller brutit mentalbeskrivningen.  
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Bilaga 6: Motioner till SCK:s årsmöte 2009-02-28 

Styrelsens motiveringar  
 

Motion 1 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 1 tillstyrkes. 
 
Kommentarer: 
Motion 1 ingår som en del i Motion 2. För motivering av Motion 1 se motion 2. 
 
 



Motion 2 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 2 tillstyrkes. 
 
Motivering Motion 1 och Motion 2: 
Motionerna ligger i linjer med klubbens fastlagda rasspecifika avelsstrategier vad gäller 
rasens mentala hälsa och genom att skärpa kraven för valphänvisning tar vi ansvar för collien. 
 
 



Motion 3 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 3 avslås. 
 
Motivering Motion 3: 
Collien har idag inga framträdande exteriöra problem som skulle motivera att höja kraven från 
ett 2.a pris till ck för krav på valphänvisning.  
 
 
 



Motion 4 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 4 avslås. 
 
Motivering Motion 4: 
Enligt vetenskapliga studier finns det påtagliga samband mellan korningsresultat och 
prestation i bruksprov. Av alla de hundar som tävlas i bruksprov har samtliga utom en ett 
bättre MH än genomsnittet.  
Anitas förslag till motivering 
 
Collierasen har flera olika möjligheter att meriteras för att erhålla sitt Svenska 
Utställningschampionat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Motion 5 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 5 tillstyrkes. 
 
Motivering Motion 5: 
Motionen är helt i linje med fjorårets motion om bruksmeriter, dvs. att via meriter synliggöra 
de faktiska resultaten.  
 
 
 
 
 
 



Motion 6 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 6 avslås. 
 
Motivering Motion 6: 
Styrelsen sympatiserar med motionären och anser att andemeningen är bra. Motionen 
innehåller flera moment där några får andra följder än vad som tas upp i denna motion, till 
exempel äger inte (Anita utarbetar förslag).  Styrelsen ser att det finns andra vägar att gå för 
att förhindra att mentalt svaga individer används i avel. 
 
 



Motion 7 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 7 avslås. 
 
Motivering Motion 7: 
Svenska Collieklubbens avelspolicy anger att klubbens skall verka för att få fler arbetande 
hundar, vilket denna motion motverkar.  
 
 
 
 
 
 



Motion 8 

 
 
Styrelsen föreslår att Motion 8 tillstyrkes. 
 
Motivering Motion 8: 
Styrelsen ser allvarligt på colliens mentala framtid.  
Exempel på statistik som styrker utvecklingen: 
Under 2008 hade 42 % av kullarna minst 1 förälder som på MH har kvarstående rädslor/ 
alternativt brutit. För 5 % av kullarna har båda föräldrarna detta. 
(Anitas förslag, tillägg om skott.) 
 
De registrerade förändringarna under 2008 visar att utvecklingen går ännu fortare än vad 
styrelsen hade befarat. Styrelsen för Svenska Collieklubben inser att man snarast måste ta 
hjälp utifrån för att tillsammans med experters hjälp ta fram ett åtgärdsprogram. Detta är inte 
längre ett problem som lekmän skall försöka lösa, utan ett problem av allvarligare art.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




