
Verksamhetsberättelse för år 2005 
 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för Collie – lämnar härmed 
följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2005 – 31 december 
2005. 
 
Styrelsens sammansättning 
Anna Wahlström, Åkersberga ordförande 
Elisabeth Pettersson, Örebro vice ordförande 
Monica Johansson, Alunda  sekreterare 
Margaretha Carlsson, Liden kassör 
Solweig Hultman-Stegman, Täby vice kassör 
Anneli Johansson, Kvidinge protokollsekreterare 
Anita Braxenholm, Timrå  ledamot 
Karin Carlsson, Mantorp  suppleant 
Eva Schömer, Sandby  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: 
 

- Påbörja arbetet med ett nytt raskompendium 
- Öka medlemsantalet 
- Arrangera collie-konferens 
- Utveckla webbsidan sck.cc 

 
Representation 
SBK:s organisationskonferens (januari 2005): Anita Braxenholm 
SBK:s kongress (maj 2005): Anna Wahlström 
SBK:s RUS-konferens (maj 2005): Anna Wahlström 
SBK:s RUS-konferens (september 2005): Anna Wahlström 
SBK:s RASK-möten under året: Anna Wahlström 
SKK:s konferens för avelsråd (oktober 2005): Elisabeth Pettersson 
 
Styrelsens arbete och utsedda kommittéer/uppdragsansvariga 
Styrelsen har under 2005 haft 10 protokollförda sammanträden varav 3 före årsmötet i 
den föregående styrelsen samt kallat till ett medlemsmöte i oktober. Mötet fick 
dessvärre ställas in eftersom ingen medlem var närvarande. 
 
 
Kommittéer och särskilda uppdragsansvariga 
Styrelsen har under året utsett följande kommittéer och särskilda uppdragsansvariga: 
 
• Avels- och uppfödarkommitté: sammankallande Elisabeth Petersson 
 
• Registerkommitté: sammankallande Margaretha Carlsson 
 
• Informationskommitté: sammankallande Anneli Johansson 
 



• Utställningskommitté: sammankallande och utställningsansvarig Margaretha 
Carlsson 

 
• Colliebladet: redaktörer Wanda och Lars Forsberg 
 
• Priskommitté: Gun Andersson, Yvonne Eriksson 
 
• Valphänvisare: Lena Hjärtfors, Anita Braxenholm och Gunilla Hagander 
 
• Mentalkommitté: sammankallande Anneli Johansson 
 
• Korthårskommitté: sammankallande Margaretha Andersson 
 
• Lägerkommitté: sammankallande Elisabeth Pettersson 
 
• Medlemsfrågor: Margaretha Carlsson och Solweig Hultman Stegman 
 
• Arkivansvarig: Anita Braxenholm 
 
• LO-kommitté: sammankallande Monica Johansson 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årets slut 1.083 personer, vilket ligger ungefär i paritet med 
föregående år. Klubben har fyra hedersmedlemmar: Margareta Andersson, Ulla Bergh-
Persson, Ulla Eriksson och Lennart Pettersson. 
 
Ekonomi 
En av styrelsens viktigaste uppgifter under verksamhetsåret har varit att vända 
ekonomin och försöka nå ett stabilt ekonomiskt läge. I början av verksamhetsåret var 
ekonomin mycket ansträngd men genom olika punktinsatser och med hjälp av 
lokalområdena har vi lyckats vända klubbens ekonomi som idag är mycket god.  
 
Glädjande konstaterar vi att collieklubben visar ett mycket positivt ekonomiskt resultat. 
 
Balans- och resultaträkning redovisas i bilaga 1. 
 
Utställningar 
Collieklubben har under året haft fem officiella utställningar. Årets huvudutställning 
(Collie-SM) arrangerades av Västerbottens lokalområde i Bureå med imponerande stort 
deltagarantal om drygt 120 anmälda hundar. Klubben har under året fått flera 
uställningschampions. 
 
Planeringen inför klubbens medverkan vid världsutställningen 2008 har inletts. 
 
Tävlingar och prov 
Tävlingar och prov har genomförts i klubbens regi. Våra collies har framgångsrikt 
deltagit på tävlingar i bruks, lydnad och agility och flera har erhållit 
tjänstehundcertifikat. Styrelsen kan glädjande konstatera att 30 långhårscollie och nio 
korthårscollie blivit uppflyttade ur appellklass. Två långhårscollie har erhållit brukscert, 
en i spår och en i sök. Dessutom har vi för första gången en collie som erhållit titeln 
viltspårschampion.  
 



Korningar och mentalbeskrivningar 
Under året har 13 långhårs- och 6 korthårscollie blivit korade/godkända vid mentaltest. 
Mentalbeskrivningar har också arrangerats och styrelsen konstaterar med glädje att 
intresset för mentalbeskrivningar fortsätter att öka. För att tillgodose alla anmälningar 
till mentalbeskrivningar har flera funktionärer utbildats under året.  
 
Collie-SM/Rasmästerskap för lång- och korthårig Collie 
Vid 2005 års rasmästerskap korades följande mästare: 
- Riksmästare i agility: Lindlyckans Nelson, ägare Brita Sassersson 
- Riksmästare i utställning: Seabound’s Sweet’n Special, ägare Ann-Kristin Thorin-

Sammens 
- Bästa lydnadscollie, klass 1-3:  Seamist Starsquad, ägare Åse Adolfsson 
- Apellmästare spår: Early Mornings Guave, ägare Solbritt Larsson 
- Appellmästare sök: Damaianus Maya Silk Velvet, ägare Britt Kärnström 
 
Arrangemanget av 2005 års rasmästerskap delades upp och genomfördes vid två olika 
tillfällen. Bruks- (endast appellklass), lydnads- och agilitytävlingar genomfördes i juni i 
Karlskrona. Som arrangör stod Sydöstra lokalområdet.  I augusti genomfördes 
rasmästerskap i Utställning i Bureå med Västerbottens Lokalområde som arrangör. 
Samtliga arrangemang var mycket välordnade och styrelsen vill ge en stor eloge till 
dessa båda lokalområden som tog på sig värdskapet med mycket kort varsel. 
 
Lägerverksamhet 
I juli månad arrangerade Lägerkommittén collieläger i Villingsberg med 60-talet  
deltagare. Glädjande nog ökade antalet deltagare även detta år och efter 
sammanställning av deltagarnas utvärdering kan vi konstatera att de flesta som kom till 
vårt läger var mycket nöjda med arrangemanget. Utöver detta har flera lokalområden 
arrangerat egna lydnads- och bruksläger under året. 
 
Avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS) 
Styrelsen kan konstatera att klubbens fastställda avelsstrategi och avelsmål för collie 
(RAS) utgör ett mycket värdefullt instrument i arbetet med att utveckla rasen i en 
positiv riktning.  
 
Genom registerkommitténs försorg, har regelbundna uppföljningar gjorts under året. 
Uppföljningarna publiceras 2 ggr/år i colliebladet samt på klubbens hemsida.  
 
För att tydliggöra att klubbens RAS även omfattar korthårig collie har styrelsen under 
året beslutat om vissa redaktionella ändringar i vår strategi och våra avelsmål.  
 
För att peka på vikten av att man som uppfödare och valpköpare medverkar till att så 
många individer i en och samma kull höftledsröntgas, har styrelsen uppmärksammat de 
uppfödare där samtliga individer är höftledsröntgade genom ett omnämnande i 
Colliebladets handbok (nr 4/2005). 
 
Avels- och uppfödarekonferens 
Styrelsen har under året inbjudit till en avels- och uppfödarekonferens med inriktning på 
exteriör, där Eva Ericsson, kennel Crony anlitats för så kallad ”hands-on”, och en 
föreläsning av ”vår egen veterinär” Marie Berger om regler och lagar då man åker 
utomlands med hund. När anmälningstiden förlängts och endast 12 medlemmar anmält 
sitt intresse att delta beslutade styrelsen, av ekonomiska skäl, att ställa in konferensen. 
 



För att ha god framförhållning har planeringen av avels- och uppfödarekonferensen 
2007 påbörjats under året. 
 
Nytt raskompendium 
Under året har mycket arbete lagts ner på att ta fram ett nytt raskompendium, tänkt att 
användas i olika utbildningssammanhang. Detta arbete har nu gått in en slutfas och 
kompendiet kommer att tryckas upp under 2006.  
 
Lokalområdena 
Klubben har för närvarande 10 aktiva lokalområden och 3 vilande lokalområden. 
Lokalområdena har bidragit positivt till klubbens verksamhet med anordnande av 
utställningar, lydnadstävlingar och andra aktiviteter. 
 
PR/information 
Klubbens medlemstidning ”Colliebladet” utgör en av de viktigaste kanalerna för 
spridning av information. Styrelsen har under året strikt försökt begränsa sidantalet i 
tidningen och samtidigt aktivt arbetat med att knyta an kommersiella annonsörer. Detta  
för att få en bättre ekonomi på produktionen. 
 
För att medlemmarna ska känna sig delaktiga i Collieklubbens och styrelsens arbete har 
styrelsens protokoll under året publicerats i sin helhet på klubbens hemsida – sck.cc. I 
förekommande fall, och för att följa intentionerna i personuppgiftslagen (PUL), har i 
vissa fall namngivna personer skyddats.  
 
I enlighet med ett av årets prioriterade mål har klubbens hemsida – sck.cc – under året 
förändrats och förbättrats såväl till utseende som till innehåll. Webbredaktionen har lagt 
ner mycket arbete på att förbättra webbplatsen och resultatet är lysande. Webbplatsen är 
idag ett levande forum för informationsspridning. 
 
En ny informationsskrift om collien och om collieklubben har producerats under året 
och finns nu publicerad på klubbens hemsida.  
 
Styrelsen har under året tagit fram nya PR-produkter (klubbjacka, tjänstehundstecken, 
T-shirts, keps och midjeväska) för försäljning till klubbens medlemmar och andra 
intresserade. Efterfrågan på våra produkter har, till vår glädje, varit mycket stor.  
 
Collieklubben har medverkat vid HUND 2005 med egen rasmonter som byggdes och 
bemannades av Östra lokalområdet. 
 
Klubben har härutöver haft en stående annons i samtliga nummer av Hundsport.  



Slutord 
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket 
innehållsrikt år för klubben. Vi i styrelsen har gjort vårt bästa för att värna om collien 
och för att driva och utveckla klubbens verksamhet i en positiv riktning. 
 
Vi kan glädjande konstatera att de flesta målen som sattes upp inför verksamhetsåret har 
förverkligats och vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till klubbens verksamhet 
under året. 
 
Täljö i januari 2006  
 
 
Anna Wahlström Elisabeth Pettersson Monica Johansson 
ordförande vice ordförande  sekreterare 
 
 
Margaretha Carlsson Solweig Hultman-Stegman Anneli Johansson 
kassör vice kassör  protokollsekreterare 
 
 
Anita Braxenholm Eva Schömer  Karin Carlsson 
ledamot suppleant  suppleant 


