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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte i Tenhultskolans 
matsal, Jönköping 2014-03-23 
 
Ordförande Margaretha Carlsson hälsade alla välkomna och pratade om sociala medier och 
om hur andras åsikter och rykten sprider sig på nätet på bland annat olika Facebook-grupper 
och bloggar. Det som skrivs där är inte alltid sant men det kan skapa en oro bland 
medlemmar. Framförallt då det är vissa förtroendevalda i klubben som skriver på dessa 
forum. 

På uppfödarträffen dagen innan årsmötet så framkom det att vi vill upprepa dessa träffar och 
sprida dem både officiellt och inofficiellt, så vi kan träffas och prata med varandra men också 
för hjälpa och stötta varandra. 

Därefter så öppnades mötet. 

  

§ 1 Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes till 111 personer röstberättigade medlemmar. 

 
§ 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  

Per-Inge Johansson valdes till mötesordförande. 

 
§ 4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare  

Styrelsen anmälde Caroline Kax att föra protokoll under mötet samt Anne Chaterine Edoff till 
bisittare.  

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

Mötet valde Erika Jonsson samt Marie Edlund Thunberg 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 en person som ej är medlem får närvarorätt men ej yttranderätt.  
Samt att mötesordföraren har närvarorätt och yttranderätt. 
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§ 7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst  

Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst.  

 
§ 8 Fastställande av dagordning  

Mötet fastställde dagordningen. 

 
§ 9 Genomgång av:  

a) rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte; föredrogs (bilaga 2) med en extra genomgång av 
uppföljningen av RAS.  

b) balans- och resultaträkning samt Hollströms fond; Resultat och balansräkning samt 
balansrapporten för Hollströms fond föredrogs (bilaga 4 och 5).  

c) revisorernas berättelse; Revisionsberättelsen för räkenskapsåret samt revisionsberättelsen 
för Hollströms fond lästes upp av Anne Chaterine Edoff och godkändes (bilaga 6). 

 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust  

Mötet fastställde balans- och resultaträkning där årets resultat blev 24 225kr. 

Årsmötet beslutade att föra årets vinst i ny räkning. 

 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen  

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

 
§ 12 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:  

a) mål, samt aktiviteter för att nå fastställda mål: genomgicks av mötet (bilaga 3) 

b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret: genomgicks av mötet (bilaga 7) 

c) medlemsavgift enligt § 4 i stadgan för närmast kommande verksamhetsår: Oförändrad 
gällande medlemsavgift till SCK 

d) andra ärenden samt motionerar vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 
för verksamhet eller ekonomi:  
Motion 1 som handlar om att motionärerna vill återinföra valphänvisningen på rasklubbens 
hemsida (bilaga 8).  

  
§ 13 Beslut i ärenden enligt § 12  

Styrelsens förslag till mål fastställdes.  
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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 med att avgiften är oförändrad.  

Medlem med röstkort nr 78 yrkar på att motionen (bilaga 8) stryks p.g.a. att den är felaktig 
gällande RAS och MI. Majoriteten för mötet röstade för att motionen godkändes. 

Motion 1  
Motion angående att återinföra en valphänvisning till Svenska collieklubbens årsmöte 2014: 
avslås av årsmötet.  

Röstning med sluten votering: 
Bifall styrelsens förslag 60 st 
Bifall motionen 46 st 
Blank 5 st 

 
Medlem med röstsedel nr 86 lämnade lokalen efter beslutet och därmed regleras röstlängden 
till 110 personer.  

 

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

Ordförande - 1 år  
Valberedningen föreslog nyval av Alf Oskarsson. 
Årsmötet beslutade att välja Alf Oskarsson till ordförande på 1 år.  

Röstning på ordförande med sluten votering: 
Alf Oskarsson 67 st 
Margaretha Carlsson 43 st 

Sekreterare - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Karin Carlsson.  
Årsmötet beslutade att välja Kirsten Wretstand till sekreterare på 2 år.  

Röstning på sekreterare med sluten votering: 
Kirsten Wretstrand 72 st 
Karin Carlsson 37 st  
Blank 1 st 

Ledamot - 2 år  
Valberedningen föreslog Nyval av Anders Svensson.  
Årsmötet beslutade att välja Anders Svensson till Ledamot på 2 år.  

Ledamot - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Angelica Eklund. 
Årsmötet beslutade att välja Angelica Eklund till ledamot på 2 år. 



Sida 4 av 5 
 

Röstning på ledamoter med sluten votering: 
Anders Svensson 63 st 
Angelica Eklund 59 st 
Jenny Jonsson 47 st 
Lena Ögren 29 st 
Caroline Kax 12 st 
Ogiltig 11 st 
Blank 1 st 

 
Medlemmarna med röstsedel nr 85, nr 97, nr 98, nr 99, nr 102 och nr 111 lämnade lokalen 
efter röstning och därmed regleras röstlängden till 104 personer.  

Suppleant 1 - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Anja Gramner.  
Årsmötet beslutade att välja Anja Gramner till suppleant 2 på 2 år  

Röstning på suppleant 1 med sluten votering: 
Anja Gramner 49 st 
Jenny Jonsson 46 st 
Caroline Kax 7 st 
Blank 1 st 
Ogiltig 1 st 

Medlemmarna med röstsedel nr 100 lämnade lokalen efter röstning och därmed regleras 
röstlängden till 103 personer. 
 

Suppleant 2 -1 år  
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Ulla Berg-Persson.  
Årsmötet beslutade att välja Ulla Berg-Persson till suppleant 2 på 1 år.  

 
§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.  

Revisor – 1 år  
Valberedningen föreslog nyval av Per Lindblad.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Per Lindblad till revisor på 1 år.   

Revisor - 1 år  
Valberedningen föreslog nyval av Jörgen Norberg.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jörgen Norberg till revisor på 1 år.  

Revisorsuppleant - 1 år  
Valberedningen föreslog nyval av Eva Mc Laren.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Eva Mc Laren 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.  
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§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgan  

Årsmötet beslutade att till valberedning utse:  
Eva Schömer - sammankallande - 1 år (nyval)  
Ida Wilkensson - Ledamot - 1 år (kvar)  
Marie-Louise Muhr - Ledamot - 2 år (omval)  

 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14-16 

Mötet beslutade att justera § 14, § 15 och § 16.   

 
§ 18 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
under punkt 12 

Av motionär framlagd motion 1 gicks igenom under § 12 d.  

 

§ 19 Övriga ärenden  

Inga övriga ärenden.  

  

§ 20 Mötets avslutande  

Mötesordförande tackade för mötet och lämnade över till nyvalda ordförande Alf Oskarsson 
som tackade för förtroendet och gav därefter ordet till avgående ordförande Margaretha 
Carlsson som tackade Per Inge Johansson och Anne Chaterine Edoff för deras hjälp under 
årsmötet. 

 
 

Därefter förklarades mötet avslutat.  

  
  
  
Mötessekreterare/Caroline Kax  Ordförande/ Per Inge Johansson 
  
  
  
_______________________________  __________________________________  
  
  
Justerare/ Erika Jonsson   Justerare/ Marie Edlund Thunberg 
  
  
  
_______________________________  __________________________________ 
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2.  Verksamhetsberättelse för 2013 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för kort- och långhårig Collie – lämnar 
härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2013 – 31 
december 2013. 

Styrelsens sammansättning  
Margaretha Carlsson, Liden ordförande 
Jan Klerung, Kristinehamn vice ordförande 
Kirsten Wretstrand, Kivik sekreterare 
Stellan Tjernström, Vallda kassör 
Jenny Jonsson, Hult ledamot/medlemsansvarig 
Caroline Kax, Arbrå ledamot/protokollsekreterare 
Håkan Dahlbom, Enköping ledamot 
Posten blev vakant i maj suppleant 1 
Posten blev vakant i maj suppleant 2 
 

Rapportering av uppfyllelse av klubbens mål för verksamhetsåret 2013 
Klubben har genomfört planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov 
mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar samt informationsmöten. 

Därutöver har styrelsen arbetat med följande prioriterade mål:  

 Genomfört en Colliekonferens under februari månad 
 Fortsatt arbetet med Projekt Mentalt Sund Collie 
 Tagit fram en kommunikationsplan 
 Gett ekonomiska bidrag för utbildning av MH-figuranter 
 Gjort fruktlösa försök att etablera en ungdomskommitté 
 Etablerat ett projekt för uppdatering av LA-pärmen 
 Ökat möjligheten till träffar för medlemmar i olika lokala aktivitetsområden via fler 

kontaktpersoner 
 Via Collieblad och hemsida arbetat för att öka medvetenheten om vårt RAS, för att 

uppfödarna skall avla för sunda och friska hundar 
 Fortsatt att utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde 
 Medverkat vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den 

utmärkta allroundhund den är 

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

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson 
PR-KOMMITTÉ 

Margaretha Carlsson och Maria Pettersson 
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COLLIEBLADETS REDAKTION 

Kirsten Wretstrand, Ingela Pettersson, Annette Rosengren, Jenny Jonsson, Ann-Sofie Isaksson 
och Johan Nilsson 
WEBREDAKTION 

Kirsten Wretstrand (sk), Jan Klerung (kennelregistret), Jenny Jonsson (medlemsfrågor), 
Hanna Rosell (kullistan), Elisabeth Landfors (SM-sidorna samt priser årsmötet) och Angelica 
Eklund (priser årsmötet samt aktiviteter) 
AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉ 

Kerstin Persson (sk), Marie Baaz, Elisabeth Landfors och Marianne Hansson 
LOKAL ARBETSOMRÅDESKOMMITTÉ 

Jan Klerung (sk), Caroline Kax från styrelsen samt en person per lokalt område 
aktivitetsområde 
PRISKOMMITTÉ 

Elisabeth Landfors (sk) och Maria Pettersson 
REGISTERKOMMITTÉ 

Margaretha Carlsson (sk), Jan Klerung, Elisabeth Landfors, Linda de Beau och Hanna Rosell 
PROV- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉ 

Ansvarig för mentalfrågor  Stellan Tjärnström 
Utställningsansvarig  Margareta Carlsson (sk) och Linda de Beau 
Prov- och tävlingsansvarig  Kirsten Wretstrand 
PROJEKT LO-PÄRMEN 

Kenneth Niklasson (sk), Elisabeth Pettersson och Dag Gagner 

Styrelsemöten och protokoll  
Styrelsen har under 2013 haft fjorton (14) protokollförda sammanträden varav tre (3) före 
årsmötet i den föregående styrelsen. Styrelsen har även kallat till två informationsmöten, ett i 
juli samband med årets Collie-SM i Laholm och ett i februari i samband med 
Colliekonferensen i Västerås.  

Representation  
SBK:s Rasklubbsmöte (februari 2013): Kirsten Wretstrand 

SBK:s Organisationskonferens (februari 2013): Kirsten Wretstrand 

SBK:s Rasklubbsmöte (april 2013): Margaretha Carlsson och Caroline Kax 

SBK:s RAS RUS konferens (april 2013): Margaretha Carlsson och Caroline Kax 

SBK:s Rasklubbsmöte (maj 2013): Håkan Dahlbom 

SBK:s Kongress (maj 2013): Håkan Dahlbom 

SKK:s Temautbildning för avelsfunktionärer: Marianne Hansson  
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Medlemmar  
Klubben hade vid årets slut 874 medlemmar vilket är 16 fler än 2012, en ökning med 2 %. 
Ordinarie medlem 756
Familjemedlem 59
Hedersmedlem klubb 4
Ungdomsmedlem 2
Ungdomsmedlem (SH)  49
Utlandsmedlem 4
Totalt 874
 

Klubbens hedersmedlemmar under 2013 är Ulla Bergh-Persson, Margareta Andersson, Börje 
Eriksson och Lennart Petersson 

Lokala aktivitetsområden (LA-områden) 
Vid årets slut var 8 lokala aktivitetsområden (LA) av 9 aktiva. Många LA-områden har under 
året arrangerat MH & MT, lydnads- och rallytävlingar, läger, utställningar, prova-på, 
collieträffar samt påbörjat eller fortsatt med collieägarutbildningen. 
AKTIVA LA-OMRÅDEN 

Norra, Mellersta Norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra och Södra. 
VILANDE  LA-OMRÅDEN 

Östergötland-Sörmland är tyvärr fortfarande inaktivt. Alla medlemmar har rätt enligt stadgan 
att välja vilket lokalt aktivitetsområde de vill tillhöra.  

Ekonomi  
Den ekonomiska utveckling är fortfarande mycket positiv, året vinst (24 225:-) gentemot 
budet 7 000:- beror delvis på minskade interna styrelsekostnader, ökade intäkter via 
utställningar, en ökning av medlemsintäkten samt en bra kapitalplacering som gör  att 
finansiella intäkter, som inte budgeterats, ökar. 

För de lokala aktivitetsområdena har deras resultat under året uppgått till drygt 20 726:- 

Under upplupna skulder i balansräkningen finner vi 88 976:- för projekt mentalt sund collie 
som ännu inte fakturerats från SKK. Vissa delar av projektet som skulle genomföras under 
2012 har flyttats fram till 2013/2014. 

Balans- och resultaträkning redovisas i bilaga 1. 

Utställningar och exteriörbeskrivningar   
På fem (5) officiella utställningar har totalt 176 collies deltagit fördelat på 135 långhår samt 
41 korthår. På dessa utställningar har även valpar deltagit inofficiellt. 

Arrangörer har varit Mellersta norra la, Östra la, Norra Svealand samt Norrbottens la. 
Styrelsen har genomfört utställningen på Collie-SM i Laholm. 

Under året har 3 korthår och 56 långhår exteriörbeskrivits. 
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Tävlingar och prov 
Bruks långhår 
En fortsatt blygsam ökning av antalet startande individer i appellklass med 27 individer i år 
vilket är 2 fler än 2012 som då var 2 fler än 2011. Antalet uppflyttade blev 12 ekipage. 

I lägre klass även här en blygsam ökning från 14 startande förra året till 16 i år. Bland 
långhåren finns det nu 5 nya högreklass ekipage inför 2014.  

I högre klass startade under året 6 ekipage, vilket är fler än fjolårets 2 men färre än de 9 för 
2011. Inget ekipage lyckades med uppflyttad till elit klass. 

I elitklass fanns det 2 startande. Ingen lyckades ta certpoäng. 
Bruks korthår 
Antalet startande korthår i appellklass har sjunkit från fjolårets 25 ekipage till nu startande 9 
ekipage där 6 blev uppflyttade. 

För korthåren kan man dock se att det stora antalet starter i appellen 2012 har förflyttat sig till 
startande i lägre klass där 15 korthårsekipage startade i år jämfört med förra årets siffra på 8 
och för 2011 var det 5 ekipage. Av dessa 15 startande blev 2 uppflyttade. 

I högre klass startade 4 korthår mot fjolårets 9 tävlande och 5 för 2011. Inget korthår klarade 
uppflytt till elitklass.   

I elitklass startade 1 korthår utan certpoäng. För 2012 var det 2 korthår i elitklass.  
Lydnad 
Lydnad är en fortsatt populär tävlingsgren bland aktiva i vår ras. Under året har Södra LA, 
Östra LA arrangerat officiella lydnadsprov som tillsammans med Collie-SM i Laholm fick 41 
starter. I tabellen nedan redovisas antalet starter och individer som under 2013 startat på 
officiellt lydnadsprov. Individer som startat i två olika klasser finns bara med en gång men 
alla starterna finns med.  

LYDNAD: Starter samt individer per klass 2013

klass 1 klass 2 klass 3 elit Delsum Totalt

pris LH KH LH KH LH KH LH KH LH KH

starter 110 35 76 41 23 34 3 2 212 112 324

1 11 12 11 13 6 2 0 0 13% 24% 17%

2 41 10 20 12 6 9 0 0 32% 28% 30%

3 31 7 25 9 8 12 0 1 30% 26% 29%

0 27 6 20 7 3 11 3 1 25% 22% 24%

individer 40 16 29 15 6 10 2 2 77 43 120  
Rallylydnad 
Rallalydnaden börjar sprida sig lite längre norrut. Även i år så fanns det collieekipage med på 
Rallylydnads-SM där Jeanette Hansson med sin Ikkatorpte’s Cajza höll colliens fana högt.  

Södra LA arrangerade en officiell rallytävling alla klasser vilket även genomfördes på Collie-
SM i Laholm.   
Tjänstehund 
Under året har 3 långhår blivit godkända patrullhundar. Dessa är Steadwyn Backdate In The 
Classics med förare Angelita Nooni, Baltimoore Mull of Kentyre med förare Vikctoria 
Kulborg samt Baltimoore La Vida Loca med förare Sofie Benser. 
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Korningar och mentalbeskrivningar  
Under 2013 har de lokala aktivitetsområdena genomfört 17 MH-beskrivningar med totalt 100 
deltagande hundar. Det har även arrangerats 2 MT med tillhörande exteriörbeskrivning. 
TACK alla eldsjälar ute i landet, både i våra lokala aktivitetsområden och på lokala 
brukshundklubbar runt om i landet.  

Under 2013 har 45 långhår deltagit på mentaltest, vilket är 11 fler än i fjol. 24 har blivit 
godkända (43 %) att jämföra med fjolårets 18 godkända (40 %).  

Korthåren har en fortsatt minskning av deltagande till 5 jämfört med 9 för 2012 och 11 för 
2011. Av dessa klarade 2 korthår godkänd mentaltest (40 %) jämfört med förra årets antal på 
6 godkända (67 %).  

Mentalbeskrivningarna för långhåren fortsätter att minska, i år 211 jämfört med 242 året 
innan.  

För korthåren är siffran 33 hundar vilket även det är en minskning från förra årets 44 
deltagande hundar.  

Då antalet registreringar minskat mellan 2010 och 2012 så medför det mindre årskullar. Det 
enda sättet att se om andelen MH-beskrivna minskar över är att se på siffrorna per årskull 
vilket görs i uppföljningen av RAS, se bilaga 2.     

Oavsett så är det viktigt att få så många collies som möjligt till MH-beskrivning och hoppas 
att ännu fler vill mentalbeskriva sin collie under 2014!  

Collie-SM 2013 i Laholm, 7-9 juli  
2013 flyttade Collie-SM lite längre norrut till Laholms BK. Fördelningen var sådan att 
Laholms BK ansvarade för att arrangera alla tävlingar förutom utställningen som styrelsen 
ansvarade för.  

Tävlingarna började på fredagen den 7 juli med invigning samt appellklass spår och sök för 
att fortsätta med rallylydnad på kvällen. 

På lördagen var det dags för brukstävling, både sök och spår, med tävlande collie i samtliga 
klasser spår och både i lägre- och högreklass sök. Tävlingarna flöt på bra med två domarlag 
igång under dagen. Medan hundarna i bruksgruppen gjorde sina skogsarbeten kunde man 
avnjuta agilityhundarnas framfart över hinderna på appellplanen.   

Utställningen gick av stapeln på söndagen. Domare på utställningen var för korthåren Mr 
Grenville Frances för båda hårlagen. Totalt ställdes 9 korthår och 38 långhår ut, inkl. avel- 
och uppfödargruppen, samt ett antal valpar.  

Samtidigt som utställningen höll på genomfördes lydnadtävlingar i samtliga klasser med 
deltagande collie i samtliga klasser. 

SCK tackar Laholms BK för ett mycket väl genomfört Collie-SM 2013. Styrelsen vill rikta ett 
speciellt tack till alla funktionärer på Laholms BK för allt arbete de la ner för att vi som 
rasklubb kan genomföra våra SM-tävlingar. Vi kommer gärna igen! 
VINNARE PÅ COLLIE-SM 2013: 

SM-vinnare Korthår:  OneWay's Guld –Ivar Flinthjärta, äg: Ingmarie Toftler 
SM-vinnare Långhår:  Amyfield Born To Be Wild, Äg: Monika Pettersson  
Agilitymästare SM:  Mironik’s Mikko Mallikas Äg: Angelica Eklund 
Appellmästare SM:  Gemdales Xpected Xavier Äg: Annica Grönlund  
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SM-Vinnare i Bruks  Seamist Sheriff Star Äg: Erica Svensson 
Rasmästare bruks lkl-hkl: Springmist’s Wild Furious Monster, Äg: Elisabeth Bauer 
SM-Vinnare Lydnad:  Delades ej ut 
Rasmästare lydnadsklass 1-3: Ottey’s String Of Pearls Äg: Christine Karlsson i Lkl 3 
SM-Vinnare i Rallylydnad: Ikkatorpet’s Cajza, Äg: Jeanette Hansson 
Rasmästare rally nybörjare-avancerad klass: Ottey’s Goldenlocks Äg: Christine Karlsson och 
Gemdales Unforgettable Uncle Zam Äg: Ingela Pettersson, båda i fortsättningsklass 
Mellersta Norras VP Bästa Bruksprestation: 
Springmist’s Wild Furious Monster, Äg: Elisabeth Bauer 

Colliekonferens 
Udda årtal arrangerar klubben en colliekonferens. Detta år träffades styrelsen och intresserade 
medlemmar på Scandic Hotel i Västerås under helgen 16–17 februari. Huvudpunkterna var: 

 Anatomi 
 Exteriörprotokollet och exteriörbeskrivning 
 SRD 
 Collieägarutbildningen 
 Mentalindex och projektet Mentalt Sund Collie 
 Vallning 

Avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS)  
Klubbens viktigaste styrdokument och det som genomsyrar mycket av vår verksamhet är de 
RasSpecifika Avelsstrategierna (RAS), eller avelspolicyn som det också kallas. Under 11 år 
har vi fört statistik över kort- och långsiktiga mål som är hämtade direkt ur avelspolicyn.  

Under 2013 har registreringssiffran ökat lite 444 till 513 en ökning på ca 15 %. Både lång- 
och korthår har ökat. Totalt så föddes 17 korthårskullar samt 77 långhårskullar. 36 långhår 
respektive 5 korthår har importerats och registrerats under 2013.   

Att en så hög andel som möjligt i varje årskull ska utvärderas hälsomässigt, mentalt, exteriört 
och arbetsmässigt, är tillsammans med möjligheten till utbildningar för klubbens medlemmar 
de viktigaste byggstenarna vi har inför framtiden. Med fler hundar undersökta blir det 
verkliga antalet hundar som kan användas i avel större.   

Redovisning av målen för båda hårlagen för 2013 redovisas i bilaga 2. 

Svenska collieklubben är en modern rasklubb som ligger i framkant inom flera områden.  På 
senare år har klubben bl.a. tagit hjälp av SLU:s forskare i Projekt Mentalt Sund Collie. Här 
gäller det nu att få uppfödarna att tänka genotyp istället för fenotyp. Vi måste gemensamt ta 
ansvar och utnyttja de verktyg som erbjuds om någon förändring ska kunna ske framförallt 
gällande överdrivna rädslor.  

Projekt Mentalt Sund Collie 
I samband med Colliekonferensen i Västerås presenterades åter projektet av Per Arvelius och 
Katja Nilsson, det var också inplanerat frikostig tid för frågor. I samband med konferensen 
hade projektgruppen ett arbetsmöte med Per Arvelius och Katja Nilsson. 

Fortlöpande under året har projektgruppen haft mail och telefonkontakt med SLU. 

Indexlistorna har uppdaterats i februari och i juni 2013. 
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I samband med uppdateringen i juni kunde även korthårscollien inkluderas med egna 
indexvärden.  Lång- och korthårig collie utgör en gemensam referenspopulation vid avels-
värderingar (dvs. när nya index beräknas). 

Ytterligare en förändring i samband med uppdateringen i juni är att hundar där ägaren avstår 
moment 10 dvs. Skott, så får hunden inte något indexvärde för Skott, då hunden ej har 
genomfört momentet. 

Under året har vice ordförande Jan Klerung sammanställt en datafil från programmet 
Lathunden med uppgifter på samtliga MH-beskrivna hundar komplett med indexvärden, 
hälsoparametrar, färg och avkommor. Ett dokument som ger en samlad bild av MH-beskrivna 
hundars status. Dokumentet finns tillgängligt tillsammans med övriga indexlistor på 
Collieklubbens hemsida. 

Under året har projektgruppen informerat om Mentalt sund collie i samband med SBK:s 
RAS/RUS konferens, informerat vid Svenska Rottweilerklubbens uppfödarmöte samt att 
projektgruppen deltog vid SKK:s infomöte om mentalindex för collieuppfödare. 

Artiklar har publicerats i colliebladet samt frågeställningar har redovisats via hemsidan. 

Projektgruppen har deltagit vid diskussionsmöten ute i lokalområdena. 

Projektgruppen har även fler inbjudningar för 2014 från rasklubbar inom SBK att komma och 
informera om collieklubbens arbete med mentalindex. 
 

Måluppfyllelse av mål för Projekt Mentalt Sund Collie 2013 
- Bearbeta och se över listan gällande aggression  pågående 

- Arbeta för att även korthårig collie ska få indexvärden  genomfört 

- Arbeta för en tätare och regelbunden uppdatering av indexlistorna. pågående 

- Fortsätta att sprida information om projektet inom och utom klubben pågående 

 
Mål för Projekt Mentalt Sund Collie 2014 

- Bearbeta och se över listan gällande aggression 

- Arbeta för en tätare och regelbunden uppdatering av indexlistorna. 

- Fortsätta att sprida information om projektet inom och utom klubben 

- Producera ett nytt specialnummer av Colliebladet om Mentalindex 

 

Projektgruppen är fastslagen av SKK på begäran av SLU och består av: 

Margaretha Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors 

PR/information   
KOMMUNIKATIONSPLAN 

Kommunikationsplanen beskriver hur styrelsen kommunicerar externt, dvs. med andra 
rasklubbar, SBK centralt och SKK, samt internt, dvs. med de olika kommittéerna och 
medlemmarna.  
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PR-PRODUKTER 

Klubben har under året haft försäljning av PR-produkter i samband med olika arrangemang, 
såsom mässor, möten och utställningar men även webshopen på hemsidan.  
COLLIEBLADET 

Ansvarig utgivare är Margaretha Carlsson. Klubbens tryckta tidning Colliebladet utgavs med 
fyra nummer under 2013. Under 2013 har redaktionen fortsatt bestått av totalt fem personer.  

Under året har vi fortsatt att trycka tidningen i Estland på tryckeri Paar. Vi är väldigt nöjda 
med både kvalitet på tryck och hur vi blir bemötta. De är snabba och tillmötesgående och vi 
har därför fortsatt att trycka tidningen där. Prisbilden medför även att vi kan trycka hela 
tidningen i färg.  

Svenska Collieklubben har även ett avtal med posten för att erhålla lägst möjliga kostnad för 
vår tidning. Omfattningen av de olika numren av tidningen är anpassade för att hålla nere 
kostnaden för porto.   

Arbetet med att bredda innehållet fortsätter för att det ska finnas något som intresserar varje 
collieägare trots olika intresseområden. Svenska Collieklubben är klubben för alla 
collieintresserade! Det sker genom artiklar och reportage men framförallt genom medlemmars 
egna berättelser. Alla som har blivit någon typ av arbetande champion eller tjänstehund blir 
tillfrågad om att vara med i Colliebladet, och de flesta tackar ja.  
HEMSIDA OCH FACEBOOK 

SCK har en stor och omfattande sida varför det kan vara svårt för en del att överskåda det 
hela. Under 2013 har vi arbetat med att gå igenom sidan för att förbereda arbetet med att ta 
fram en ny hemsida under nästa år.  

Domännamnet är fortsatt www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med 
tillhörande e-postfunktioner hos ett externt bolag, FS Data. Klubben uppdaterar själv 
hemsidan. 

Klubben arbetar kontinuerligt med att i Colliebladet och på Facebook 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 2013 tog SCK tillfälligt bort gruppen på Facebook.  

En av de mest besökt sidorna på hemsidan är kullistan samt kennelregistret. Aktivitets-
kalendern innehåller nästan alla av Collieklubbens aktiviteter.     

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 
projektet@svenskacollieklubben.se 
register@svenskacollieklubben.se 
aktiv@svenskacollieklubben.se. 
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Hemsidan är tillsammans med Colliebladet SCK:s viktigaste kommunikationskanal och därför 
behöver hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. 
MÄSSOR/TÄVLINGAR 

SCK hade en rasmonter på SM i Bruks och IPO på Mantorp i augusti. Rasen deltog även i 
rasparaden.  
Östra lokalområdet har som vanligt bemannat SCK:s monter på Stockholm Hund 2013. 
Kunniga representanter informerade om klubbens verksamhet, skötte försäljning av våra PR-
produkter, delade ut Collieblad och annat infomaterial. Dessutom gjorde trevliga collies extra 
reklam för rasen i montrarna.   
ANNONSERING  
Under 2013 har SCK annonserat i The International Collie Handbook 2013 samt i katalogen 
för SM för Bruks och IPO.   

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 
colliekonferens och inte minst projektet ”Mentalt Sund Collie” 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 avelspolicy och med de 
prioriterade mål som fastställdes på förra årsmötet. 

 

Vi vill tacka de lokala aktivitetsområdenas förtroendevalda och alla medlemmar som på olika 
sätt bidragit till klubbens verksamhet under året. 

 

Margaretha Carlsson Jan Klerung Kirsten Wretstrand 

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

 

Stellan Tjärnström Jenny Jonsson Caroline Kax 

kassör ledamot/medlemsansvarig ledamot/protokollsekreterare 

 

 

Håkan Dahlbom 

ledamot 
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3.  Verksamhetsmål för 2014 samt -inriktning för 2015 

Styrelsens förslag till Verksamhetsmål för 2014 
Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, 
mentalbeskrivningar och korningar, exteriörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt 
informationsmöte.  

Som prioriterade mål för 2014 föreslås: 

 Att genomföra en LA-konferens 

 Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie 

 Att implementera kommunikationsplanen i hela organisationen 

 Att påbörja ett värdergrunds- och etikarbete 

 Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde 

 Att ge ekonomiskt bidrag för utbildning av MH-figuranter 

 Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den 
utmärkta allroundhund den är 

 Att förnya hemsidan, bl.a. genom byte av plattform  

 Att införskaffa ett webbaserat bokföringsprogram till de lokala aktivitetsområdena 

 

Verksamhetsinriktning för 2015 
Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, 
mentalbeskrivningar och korningar, exteriörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt 
informationsmöte. 
Därutöver föreslår styrelsen följande: 

 Att genomföra en colliekonferens 

 Att genomföra en LA-konferens 

 Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie 

 Att fortbilda funktionärer inom klubben 

 Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde 

 Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den 
utmärkta allroundhund den är 
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4. Ekonomisk redovisning 2013

Bilaga 1: Balans- och resultatrapport SCK.   



Balansrapport Svenska Collieklubben

Räkenskapsår: 2013-01-01 : 2013-12-31 Org. nr: 802616-2379

Period: 2013-01-01 : 2013-12-31 Utskriven: 2014-03-01

IB Ing saldo Perioden UB
Jan-13 Jan-13 Jan - Dec Dec-13

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1110 Tillgångar Lo 322 687 322 686 20 726 343 412

1380 Fordran Hollströms fond 9 717 9 716 1 490 11 206

S:a anläggningstillgångar 332 403 332 404 22 215 354 619

Omsättningstillgångar

1510 Lager 18 496 18 496 0 18 496

1511 Kundfordringar 2 290 2 290 -1 695 595

1680 Andra kortfristiga fordringar 2 000 2 000 0 2 000

1750 Upplupna intäkter 8 470 8 470 3 220 11 690

1910 Kassa 2 183 2 183 -1 005 1 178

1920 PlusGiro 70 285 70 285 -19 881 50 404

1921 SM postgiro 872417-1 450 450 0 450

1930 Bankkonto 297 441 297 441 43 407 340 848

1931 Nordea räntefond 38 742 38 742 570 39 312

S:a omsättningstillgångar 440 356 440 357 24 616 464 973

SUMMA TILLGÅNGAR 772 760 772 760 46 831 819 591

SKULDER och EGET KAPITAL

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

2691 Uppl.skulder projekt mentalt sund collie -88 976 -88 976 0 -88 976

2900 Upplupna kostnader -100 -100 -1 881 -1 981

S:a kortfristiga skulder -89 076 -89 076 -1 881 -90 957

Eget kapital

2980 Eget kapital -162 839 -162 839 0 -162 839

2981 Eget kapital lo -322 687 -322 686 -20 726 -343 412

2989 Redovisat resultat -198 158 -198 158 -24 225 -222 383

S:a eget kapital -683 684 -683 684 -44 950 -728 634

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -772 760 -772 760 -46 831 -819 591



Resultatrapport Svenska Collieklubben

Räkenskapsår: 2013-01-01 : 2013-12-31 Org. nr: 802616-2379

Period: 2013-01-01 : 2013-12-31 Utskriven: 2014-03-01

PERIODEN ACKUMULERAT

Utfall Budget Föreg år Året Budget Föreg. år
Jan - Dec-13 Jan - Dec-13 Jan - Dec-12 Jan - Dec-13 Jan - Dec-13 Jan - Dec-12

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Intäkter försäljning 13 038 15 000 14 304 13 038 15 000 14 304

3110 Medlemsintäkter 148 592 143 000 137 485 148 592 143 000 137 485

3120 Annonsintäkter 27 900 45 000 0 27 900 45 000 0

3121 Intäkt stambokföringsavgift 22 515 0 41 779 22 515 0 41 779

3130 Kursavgiftsintäkter 25 080 0 0 25 080 0 0

3150 Startavgifter tävlingar/utställning 39 601 20 000 35 640 39 601 20 000 35 640

3161 Intäkter lo konferens 1 355 0 2 100 1 355 0 2 100

3640 Projekt mentalt sund collie 4 250 5 000 0 4 250 5 000 0

3650 Kennelregister 2 500 3 000 3 700 2 500 3 000 3 700

3910 Hyresintäkter 0 0 600 0 0 600

3980 Erhållna bidrag 0 0 3 000 0 0 3 000

3990 Vinst lokalområden 20 726 0 37 659 20 726 0 37 659

3998 Övriga intäkter 0 0 120 0 0 120

S:a nettointäkter 305 557 231 000 276 386 305 557 231 000 276 386

DIREKTA KOSTNADER

4010 Inköp varor och material till försäljning -11 555 -12 000 -8 247 -11 555 -12 000 -8 247

4110 Förändring varulager 0 0 -2 544 0 0 -2 544

4130 Inköp varor och material till kurser -249 0 0 -249 0 0

4150 Inköp varor och material till tävlingar/utställningar -1 226 -2 000 -2 792 -1 226 -2 000 -2 792

4160 Kostnader för träning 0 0 -3 600 0 0 -3 600

4170 Inköp varor och material till lotterier 0 -2 000 0 0 -2 000 0

4220 Stambokföringsavgifter -23 396 0 3 090 -23 396 0 3 090

4310 Kostnader styrelsemöte/medlemsmöte/årsmöte -16 062 -85 000 -13 175 -16 062 -85 000 -13 175

4330 Kostnader egna konferenser -48 362 -25 000 -11 000 -48 362 -25 000 -11 000

SUMMA DIREKTA KOSTNADER -100 849 -126 000 -38 268 -100 849 -126 000 -38 268

BRUTTOVINST 204 707 105 000 238 119 204 707 105 000 238 119

5003 Övriga externa kostnader 0 -2 000 -343 0 -2 000 -343

5010 Lokalhyra 0 0 -1 500 0 0 -1 500

5460 Förbrukningsmaterial -168 0 -4 600 -168 0 -4 600

5810 Reskostnader -20 623 0 -19 793 -20 623 0 -19 793

5910 Annonsering (annonser hos annan) -300 0 -489 -300 0 -489

5990 Övrig kostnader för reklam och PR -538 -5 000 -5 063 -538 -5 000 -5 063

6110 Kontorsmaterial -558 0 -2 096 -558 0 -2 096

6230 Datakommunikation -3 059 0 -2 722 -3 059 0 -2 722

6250 Porto -14 265 0 -36 026 -14 265 0 -36 026

6310 Försäkringar -2 552 0 -2 507 -2 552 0 -2 507

6590 Övriga externa tjänster -23 249 -85 000 -53 955 -23 249 -85 000 -53 955

6990 Övriga externatjänster (via fakturor) -78 351 0 -14 363 -78 351 0 -14 363



Resultatrapport Svenska Collieklubben

Räkenskapsår: 2013-01-01 : 2013-12-31 Org. nr: 802616-2379

Period: 2013-01-01 : 2013-12-31 Utskriven: 2014-03-01

PERIODEN ACKUMULERAT

Utfall Budget Föreg år Året Budget Föreg. år
Jan - Dec-13 Jan - Dec-13 Jan - Dec-12 Jan - Dec-13 Jan - Dec-13 Jan - Dec-12

S:a övriga externa kostnader -143 663 -92 000 -143 456 -143 663 -92 000 -143 456

Personalkostnader

7310 Kostnadsersättningar -6 942 0 -3 481 -6 942 0 -3 481

7331 Milersättning skattefri -13 719 0 -7 754 -13 719 0 -7 754

7610 Utbildning -900 -6 000 -1 000 -900 -6 000 -1 000

S:a Personalkostnader -21 561 -6 000 -12 235 -21 561 -6 000 -12 235

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 39 484 7 000 82 428 39 484 7 000 82 428

Avskrivningar

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 39 484 7 000 82 428 39 484 7 000 82 428

Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT EFTER ÖVR RÖRELSEKOSTNADER 39 484 7 000 82 428 39 484 7 000 82 428

Finansiella intäkter och kostnader

8310 Ränteintäkter från bank 3 977 0 899 3 977 0 899

8313 Hollströms fond 1 490 0 4 697 1 490 0 4 697

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER44 950 7 000 88 024 44 950 7 000 88 024

Bokslutsdispositioner

8811 Resultat lokalområden -20 726 0 -37 659 -20 726 0 -37 659

Sa: Bokslutsdispositioner -20 726 0 -37 659 -20 726 0 -37 659

ÅRETS RESULTAT 24 225 7 000 50 365 24 225 7 000 50 365

8999 Årets resultat -24 225 0 -50 365 -24 225 0 -50 365

BERÄKNAT RESULTAT 0 7 000 0 0 7 000 0



<

Svenska Collieklubben 

5. Hollströms fond 2013

Protokoll nr 1 Hollströms fond 
2013-12-31 

Svenska Collieklubbens Fondstyrelse i K O Hollströms Minnesfond 

Närvarande:     Margaretha Carlsson, ordförande 
     Kirsten Wretstrand, sekreterare 
   Stellan Tjernström, kassör 

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 2013
Bokslut för 2013 presenterades. Behållningen är 140 827,99 i Sekura fond Nordea.
Årets värdeökning är 1 655,19 varav 165,51 är fonderat enligt statuterna.
Resterande 1 489,68 är uppsatt som en skuld till Svenska Collieklubben.
Totala skulden per 31/12 2012 är sek 11 206,23

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

Sekreterare Ordförande/ Justeras

Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson
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3.  Revisionsberättelser 2013 

Svenskacollieklubben 
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Hollströms fond 
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7. Förslag till budget för 2014 och

Intäkter
Beskrivning B‐2013 B‐2014 PB‐2015

Intäkter försäljning 15 000 13 000 15 000

Medlemsintäkter SEK 143 000 145 000 145 000

Annonser 45 000 45 000 50 000

Tävlingsintäkter 15 000 10 000 10 000

Projektet 5 000 4 000 4 000

Summa intäkter 223 000 217 000 224 000

Kostnader
Beskrivning B‐2013 B‐2014 PB‐2015

Colliebladet inkl porto 80 000 85 000 90 000

Inköp varor 6 000 6 000 6 000

Årsmöte (inkl priser) 12 000 15 000 13 000

Styrelsemöten 40 000 40 000 40 000

Colliekonferens och LA-konf 25 000 25 000 40 000

Utbildning 6 000 5 000 6 000

SBK-möten 10 000 6 000 7 000

Representation 2 000 2 000 2 000
Kommittékostnader 3 000 3 000 3 000
Ungdomskommitté 10 000
Projektet 20 000 18 000 10 000
Övrigt 2 000 5 000 5 000

Summa kostnader 216 000 210 000 222 000

Resultat 7 000 7 000 2 000

Investeringar 2014 2014
Hemsida 5 000
Bokföringsprogram LA 5 000

Summa investeringar 10 000
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8. Motion till Årsmötet 2013
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Styrelsens yttrande om motion nr 1 

Styrelsen instämmer i motionärernas åsikt att collierasernas mentalitet måste förbättras. Till detta 
ändamål har klubben tillsammans SBK, SKK och SLU inlett arbetet med skapandet av ett mentalindex 
(MI). Index säger inte allt, men det är det bästa sättet att förutsäga avkommans ”MH-mentalitet” 
dvs. dess förväntade mentalitet och definitivt avsevärt bättre än att bara titta på föräldradjurens 
MH-resultat. 

Dessa två mått, MI och MH, beskriver olika saker då MI mäter genotyp (arvsanlag) och MH fenotyp 
(individens egenskaper). Dock baseras framtagningen av MI helt på MH-data, men i ett index vägs 
hela släktens MH-data in varför man då får en mycket bättre uppfattning av just arvbarheten. Nu när 
collieuppfödarna har tillgång till ett unikt index så ska man, när man planerar sin avel, inte utgå från 
föräldrarnas MH utan från deras MI. Uppfödarna har nu tillgång till ett bättre avelsverktyg att använda 
i sitt avelsarbete när det gäller de mentala egenskaperna hos våra hundar, nämligen mentalindex. Om 
index används i aveln kommer rasmedelvärdet om några år att representera en mer orädd och mer 
lekfull hund.  

Mentalindex är baserat på BLUP indexmodellen. Användandet av index enligt BLUP är med stor 
framgång etablerat inom flera andra djurslag. 

Mentalindex är fortfarande ett nytt avelsinstrument. Som första rasklubb fick SCK tillgång till de 
första indexvärdena i mars 2012. Projekt Mentalt Sund Collie pågår fortfarande och mentalindex är 
fortfarande under utveckling. Klubben har kommit en god bit på väg. Men innan det går att se en 
positiv genetisk trend är det en bit kvar. 
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Mentalindex finns i dag inte med i det aktuella RAS-dokumentet då dagens version fastställdes när 
Projekt Mentalt Sund Collie var alldeles nytt. Styrelsen har initierat arbetet att infoga Mentalindex i 
RAS-dokumentet. Kontakt har tagits med SKK för att få infoga rekommendationer om Mentalindex i 
RAS-dokumentets kapitel 4 som berör mentalitet. 

 

Styrelsens intention med att arbeta om den tidigare valphänvisningen till en kullista, är att tydligare 
visa en planerad kulls förväntade mentalitet. Styrelsen anser att det skulle vara ett misstag att nu återgå 
till den tidigare kravlistan, istället för att fortsätta på den inslagna vägen som mer bygger på 
information, dvs. en tydlig och likvärdig information om samtliga kullar till presumtiva valpköpare. 

 

Styrelsen tolkar motionen som att det är de mentala kraven som är den primära anledningen till att 
motionärerna vill återinföra en valphänvisning med krav. Styrelsen har därför fokuserat sin motivering 
på den mentala delen. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

Att avslå motionen men att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta implementeringen av 
mentalindex genom att verka för att uppfödare av collieraserna använder mentalindex i 
sin avelsplanering.    




