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9.  Motioner till Årsmötet 2014 

Motion 1 
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Styrelsens yttrande om motion nr 1  

I denna motion yrkar motionärerna för att Svenska Collieklubbens styrelse verkar för att 
registreringsförbud ska införas för valpar vars föräldrar inte har kryss i alla rutor på MH, samt 
att Svenska Collieklubben ska initiera samarbeta med andra rasklubbar för att införa ovan 
nämnda förändring.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motionen. 

Motivering: Styrelsen är överens med motionärerna om att det är viktigt att colliens 
mentalitet stärks. Detta är ju också bakgrunden till varför projektet Mentalt Sund Collie 
skapades. Det är dock inte SCK som bestämmer reglerna för registrering av valpar. Svenska 
Collieklubben är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben, som i sin tur är en 
specialklubb inom Svenska Kennelklubben. Det är Svenska Kennelklubben som beslutar om 
reglerna för valpregistrering.  

Idag är det tillåtet att registrera valpar efter föräldradjur med brutet MH, alltså ”känd mental 
status”. Alla momenten i ett MH behöver då inte genomföras, vilket bl.a. innebär att det inte 
går att beräkna ett mentalindex, MI. Det är en brist att MI inte kan tas fram. Därmed saknas 
viktig information till uppfödarna i avelsplaneringen.  

Styrelsen har därför i verksamhetsmålen för SCK för 2015 och 2016 formulerat att: 

1. genom projekt Mentalt Sund Collie verka för att införa certifiering av planerade 
valpkullar som har ett MI över 100. Detta skulle sedan förhoppningsvis skapa en 
större motivation för uppfödare av collieraserna att använda mentalindex i sin 
avelsplanering.  

2. Styrelsen avser också att i samarbete med övriga rasklubbar fortsätta diskussionen om 
reglerna för valpregistrering i syfte att stödja en positiv utveckling av colliens 
mentalitet. 
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Motion 2 
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Styrelsens yttrande om motion nr 2 

I denna motion yrkar motionärerna att det i protokollet från MH skall framgå att beskrivaren 
avbrutit och att hunden då inte kan få beteckningen ”känd mental status”. MH´t skall istället 
betecknas som ”brutet”. Man yrkar vidare att styrelsen initierar ett samarbete med andra 
rasklubbar för att verka för denna förändring samt att styrelsen löpande rapporterar om hur det 
här arbetet fortlöper under året. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motionen. 

Motivering: Styrelsen vill i stället: 

1. verka för att uppfödare av collieraserna använder mentalindex i sin avelsplanering 
genom målet att införa certifiering av kullar med ett MI över 100.  

2. Styrelsen vill även i samarbete med övriga rasklubbar fortsätta diskussionerna om 
reglerna för ”känd mental status” i syfte att stödja en positiv utveckling av colliens 
mentalitet. 
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Motion 3 
 

Motionens förslag; 

När en collie erhållit titeln Viltspårschampion SE VCH, skall denna 

tillsammans med utställningsmeriter (tre Cert varav ett efter 24 

månader) bli kvalificerad till Svenskt Utställningschampion SE UCH.  

 

Motionens motivering; 

Viltspår är ytterligare en gren som collien lämpar sig väl för, där även 

skottfastheten prövas, samt hundens spårintresse.  

Under januari 2008 – oktober 2014 har 22 collie LH och 2 collie KH 

erhållit titeln Viltspårschampion, SE VCH.  

Detta visar att collieägare har ett ökat intresse för viltspår, vilket 

ligger i linje med rasklubbens strävan att allt fler arbetsmeriterar sina 

hundar i någon form.   

Det är dags för ett nytänk när det gäller arbetsmerit som kvalificerar 

till Svenskt Utställningschampionat.    

  

 

Hudiksvall 2014‐10‐20 

Ann‐Kristin Thorin Sammens    Lena Ögren 

Agneta Qvarnström 
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Styrelsens yttrande om motion nr 3 

Styrelsen är enig med motionärerna att det är positivt att fler collies arbetsmeriteras. Styrelsen 
vill utreda om fler tävlingsmeriter kan anses motsvara de andra idag meriterande 
arbetsmeriterna. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

Att lämna motionen utan åtgärd. 

Motivering: Det är Svenska Kennelklubben, som beslutar om meriter för SE UCH, varför 
Svenska Collieklubben inte kan anses vara ansvarig för frågan. Styrelsen är dock enig med 
motionären om att det är positivt att fler collies arbetsmeriteras. 

Styrelsen har därför i verksamhetsmålen för SCK för 2015 och 2016 formulerat att den vill 
undersöka om ett Viltspårchampionat (SE V CH), kan läggas till som en godkänd arbetsmerit, 
till de idag godkända meriterna för SE UCH. 
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Motion 4 
 

Motionens förslag; 

Att platsen för Svenska Collieklubbens årsmöte förläggs permanent vid Arlanda eller i dess 

närhet. 

 

 

Motionens motivering; 

Vårt avlånga land innebär att det blir långa resor för medlemmar som vill närvara vid 

Svenska Collieklubbens årsmöten. Om årsmötet förläggs vid Arlanda eller dess närhet kan 

medlemmar från norra och södra Sverige enkelt resa med flyg / tåg, och med planering i 

god tid hitta flyg/tågresa till ett skäligt pris.  

Tanken med att vara vid Arlanda eller dess närhet är att man inte skall behöva hyra bil och 

resa ytterligare många mil. 

Detta kanske kan innebära att fler medlemmar kommer att närvara vid klubbens 

årsmöten. 

 

Hudiksvall 2014‐10‐20 

Ann‐Kristin Thorin 
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Styrelsens yttrande om motion nr 4 

I denna motion yrkar motionären för att platsen för Svenska Collieklubbens årsmöte förläggs 
permanent vid Arlanda eller i dess närhet. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motionen. 

Motivering: Tidigare årsmötesbeslut har inneburit att årsmötet legat alternerande i trakten av 
Jönköping, Stockholm och Sundsvall. Detta finns tyvärr ej dokumenterat men alla styrelser 
har följt detta. Hur många deltagare som varit närvarande har nog historiskt varit mer styrt av 
situationen i klubben än av platsen, men styrelsen vill naturligtvis underlätta för så många 
medlemmar som möjligt att närvara. 

Styrelsen har därför i verksamhetsmålen för SCK för 2015 och 2016 formulerat att den ska 
undersöka om det går att genomföra klubbens årsmöten på alternativa sätt för att ge fler 
medlemmar möjlighet att deltaga till rimliga kostnader. Exempelvis genom videolänk från 
flera orter eller genom att alltid hålla årsmötet i Stockholmstrakten. 

Styrelsen ges i uppdrag att utreda för- och nackdelar med ett sådant upplägg. 

 

 


