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BILAGOR 1-10 TILL ÅRSMÖTESPROTOLL FÖR SCK  
16 MARS 2013 

 

Bilaga 1.  Röstlängd 
Innan årsmötesförhandlingarna började hade 56 röstberättigade personer registrerats.  
Separat lista finns som bifogas protokollet. 
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Bilaga 2.  Verksamhetsberättelse för 2012 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för kort- och långhårig Collie – lämnar 
härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012 – 31 
december 2012. 

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 
Elisabeth Bauer, Skurup ledamot 
Anne-Julie Lidström, Tavelsjö suppleant 1 
Anita Braxenholm, Timrå suppleant 2 
 

Rapportering av uppfyllelse av styrelsens mål för verksamhetsåret  

Klubben har genomfört planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov 
mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar samt medlemsmöte.  

Därutöver har styrelsen arbetat med följande prioriterade mål:  
 Fortsatt arbete med fas 2 av projekt mentalt sund collie 
 Genomfört en LO-konferens under februari månad 
 Ökat möjligheten till träffar för medlemmar i olika lokalområden via fler 

kontaktpersoner 
 Startat upp Collieägarutbildning runt om i landet 
 Fortsatt att anordna exteriörbeskrivningar 
 Arbetat med uppstart av en ungdomskommitté  
 Arbetat via Collieblad och hemsida 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 samt medverkat vid olika 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  

Anita Braxenholm  

PR-KOMMITTÉN 

Margaretha Carlsson och Mia Pettersson 

COLLIEBLADETS REDAKTION 

Kirsten Wretstrand, Ingela Pettersson, Annette Andersson, Jenny Jonsson och Johan 
Nilsson  
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WEBREDAKTION 

Kirsten Wretstrand, Elisabeth Landfors (LO-pärmen, SM-sidorna, Champions, VP och 
priser), Jan Klerung (Kennelregistret) samt Anita Braxenholm (Valphänvisning). 

VALPHÄNVISNING 

Anita Braxenholm, Lena Hjärtfors samt Gunilla Hagander  

AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉN 

Anita Braxenholm (sk), Marie Baaz, Elisabeth Landfors och Kerstin Persson  

LOKALOMRÅDESKOMMITTÉN 

Kirsten Wretstrand (sk), Margaretha Carlsson och Jan Klerung 

PRISKOMMITTÉN 

Maria Pettersson och Elisabeth Landfors 

RASUTVECKLINGSSEKTOR (RUS) 

Kontaktperson och sammankallande: Anita Braxenholm 

Ansvarig för mentalfrågor 
Stellan Tjärnström  

Registerkommittén 
Anita Braxenholm (sk), Margaretha Carlsson, Elisabeth Landfors och Monica Johansson  

Utställningsansvarig 
Margareta Carlsson  
 

Styrelsemöten och protokoll  

Styrelsen har under 2012 haft tolv (12) protokollförda sammanträden varav tre (3) före 
årsmötet i den föregående styrelsen. Styrelsen har även kallat till två medlemsmöten, ett i juli 
samband med årets Collie-SM i Ystad och ett i samband med lokalområdeskonferensen i 
februari. 

 

Representation  

SBK:s Organisationskonferens (januari 2012): Elisabeth Landfors 
SBK:s Rasklubbsmöte (april 2012): Elisabeth Landfors, Margaretha Carlsson 
SBK:s RAS RUS konferens (april 2012): Margaretha Carlsson 
SBK:s Kongress (maj 2012): Jan Klerung 
SKK:s Temautbildning för avelsfunktionärer: Elisabeth Landfors  
SBK:s Möte om SBK-rasernas framtid (december 2012): Margaretha Carlsson och Kirsten 
Wretstrand 
 

Medlemmar  

Klubben hade vid årets slut 858 medlemmar. Klubbens hedersmedlemmar under 2012 är Ulla 
Bergh-Persson, Margareta Andersson, Börje Eriksson och Lennart Petersson. 
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Lokalområdena  

Vid årets slut var 8 lokalområden av 9 aktiva. Många av lokalområdena har under året 
arrangerat MH & MT, lydnads- och rallytävlingar, läger, utställningar, collieträffar samt 
påbörjat collieägarutbildningen. 

Aktiva lokalområden: 
Norrbotten, Mellersta Norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra och 
Södra. 

Vilande lokalområden: 
Östergötland-Sörmland är tyvärr fortfarande inaktivt. 

 

Lokalområdeskonferens 

Jämna årtal arrangerar klubben en lokalområdeskonferens. Detta år träffades styrelsen och 
representanter från samtliga aktiva lokalområdena på Kydingeholm under helgen 4–5 
februari. Huvudpunkterna var: 

 Information från valberedningen 
 Presentation av Collieägarutbildningen 
 Valp-MH och BPH 
 Budget och verksamhet 
 Framtiden för Collie-SM 
 Avelspolicyn 

 

Ekonomi  

Den ekonomiska utveckling är fortfarande mycket positiv, året vinst (54 365 :-) gentemot 
budet (14 400:-) beror delvis på minskade interna styrelsekostnader, ökade intäkter via 
utställningar och en bra kapitalplacering gör  att finansiella intäkter, som inte budgeterats, 
ökar. 

För lokalområdena kan vi se att deras resultat har under året uppgått till drygt 37 000 :- 

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 5 och 6. 
 

Utställningar   

På fem (5) officiella utställningar har 142 långhåriga collie samt 45 korthåriga collie deltagit. 
På dessa utställningar har även valpar deltagit inofficiellt. 

Arrangörer har varit Mellersta norra lo, Östra lo, Södra lo, Västra lo samt Norrbottens lo. 

Under året har 11 korthår och 76 långhår exteriörbeskrivits. 

 

Tävlingar och prov 

Bruks  
Glädjande är att 2 fler långhår än i fjol kommit till start i appellklass. Årets siffra är 25 
startande och nästan hälften av dessa har fått uppflyttning (12 stycken). Korthåren ökade sitt 
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deltagande i appellen. En ökning med 4 hundar, alltså 16 startande och även här nästan hälften 
uppflyttade (7 stycken).  

I lägre klass ser vi en minskning, 14 startande att jämföra med fjolårets siffra som var 20. Av 
dessa erhöll 4 uppflyttning. En liten minskning från de två senaste åren när 5 långhåriga 
collies blivit uppflyttade till högre klass. Årets siffra för korthåren är 8 tävlande, att jämföra 
med fjolårets siffra som var 5. Här blev hälften uppflyttade.  

I högre klass minskade antalet tävlande. I fjol var siffran 9 tävlande, i år 3. En av dessa 
Fachings Black Pontiac och Anita Wikh fick uppflyttning till elit spår. För korthåren hade vi 9 
tävlande att jämföra med fjolårets 5. 2 av dessa fick uppflyttning till elit; Gemdales Terrific 
Titus och Britt Franzén samt Mironik’s Viktor och Carina Persson-Näslund. 

Förra året tävlade två långhår i elit spår samt även 2 korthår.  

Lydnad 
Lydnad är en alltmer populär tävlingsgren i vår ras vilket syntes på årets Collie-SM med 52 
anmälda lydnadsekipage. Under 2012 fick raserna dessutom en LydnadsChampion i ekipaget 
Vilda-Meduza Bus-Bozo ”Kaj” med Julia Indergand.  

Rallylydnad 
Den 1 juli 2011 blev rallyn en officiell tävlingsgren och nästan med en gång blev tävlings-
formen väldigt populär bland collieekipage. Fortfarande finns det fler tävlingar och fler 
instruktörer i de södra delarna av landet vilket medför en viss fördröjning i norra Sverige. 

På Rallyns första SM-tävlingar fanns en långhårig collie med på startlistan – Gemdales Noble 
Nancy med förare Monica Johansson. Samma ekipage blev även rasernas första Rallymästare. 
Under hösten 2012 blev ytterligare tre (3) collies Rallymästare nämligen Jeanette Hansson 
med två hundar; Gemdales Unbelieavble Urzula ”Zally” och Ikkatorpet´s Cajza samt Monica 
Johansson med Mironik’s Mustapekka. 

Tjänstehund 
Under de senaste åren har något ekipage per år erhållit Tjänstehundscert som Försvarsmakts-
hund. Under 2011 och 2012 har det skett en  ökning då två collies 2011 och  tre collies 2012 
blivit godkända tjänstehundar. TJH (FM) under 2012 blev följande: Damaianus Sinus med 
Helena Ringbom-Samuelsson, Cinnaberry´s Almost An Angel med Kristina Javue och 
Seamist Ice Spirit med Anne-Marie Drougge Larsson. 

Viltspår 
Viltspår är en gren som fler collieekipage har börjat praktisera. Under 2012 fick raserna hela 6 
nya Viltspårchampions och dessa är: Annica Nyström med Fancymore Angel Of Love 
”Cera”, Monica Johansson med Gemdales Noble Nancy ”Ilja”, Maria Johansson med 
Fancymore Blossom Angel ”Vilya”, Elisabeth Pettersson med Springmist´s Mandrake The 
Magician samt Marie-Louise Muhr med två hundar; Fornborgens Heta Hera och Springmist´s 
The Rednex. 

 

Korningar och mentalbeskrivningar  

Under 2012 har 45 långhår deltagit på mentaltest, samma siffra som i fjol. 17 har blivit 
godkända att jämföra med fjolårets 20 godkända.  

Korthåren har också minskat sitt deltagande till 9 stycken. Siffran för i fjol var 11.  Av dessa 
klarade 6 korthår godkänd mentaltest och det är samma siffra som 2011. 
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Mentalbeskrivningarna ökade hos långhåren med 9 hundar. Årets siffra är 238 beskrivna.  

Även korthåren ökade sitt deltagande till 44 hundar från fjolårets 35. Hoppas att ännu fler vill 
mentalbeskriva sin collie under 2013!  

TACK alla eldsjälar ute i landet, både i våra lokalområden och på brukshundklubbar runt om i 
landet.  

 

Collie-SM 2012 i Ystad, 6-8 juli  

2013 var det premiär för Collie-SM så långt söderut som Ystad. Trots det blev årets SM 
välbesökt.  

Tävlingarna började på fredagen den 6 juli med invigning samt appellklass spår och sök för 
att fortsätta med rallylydnad på kvällen där vi hade otroliga 140 hundar anmälda. 

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 skog/fältarbeten kunde man 
avnjuta agilityhundarnas framfart över hinderna på appellplanen där hade vi 15 hundar till 
start. Till vår hjälp i agilityn hade vi Ystads agilitygrupp. 

På lördagskvällen arrangerades en bankett med god mat och specialgjorda tårtor för att fira att 
det är 20 år sedan (1993) det första Collie-SM arrangerades. 

Utställningen gick av stapeln på söndagen. Domare på utställningen var för korthåren Mrs 
Marilyn Clarke och för långhåren Mrs Lynn Maxwell. Totalt ställdes 29 korthår och 27 
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 med närmare 55 anmälda hundar därav 52 collie. 

SCK tackar Södras lo för ett mycket väl genomfört Collie-SM 2012. Styrelsen vill rikta ett 
speciellt tack till alla funktionärer både i lokalområdet samt på Ystad BK. Utan er alla blir det 
inga tävlingar.  

Följande blev SM-vinnare 2012: 

SM-vinnare Korthår:  OneWay's Miss Secret Agent Äg: Jeanette Sävlund 
SM-vinnare Långhår:  Danfrebek Design De Luxe Äg: Margaretha Carlsson 
Agilitymästare SM:  Springmist´s Walkabout Äg: Mats Lööv, Förare: Jennifer Schiller 
Appellmästare SM:  Gemdales Yolly Yulia Äg: Lena Mjöberg   
Bruksmästare SM:  Seamist Sheriff Star Äg: Erica Svensson 
Rasmästare lkl-hkl:  Chaireins Katizie Äg: Monika Falk  
Lydnadsmästare SM:  Delades ej ut 
Rasmästare lkl 1-3: Mironik's Zola Äg: Caroline Kax 
Rallylydnadsmästare SM: Gemdales Noble Nancy Äg: Monica Johansson  
Rasmästare rally f kl:  Lieloc's Agree With Me Äg: Eva Malmeskog  
Mellersta Norras VP Bästa Bruksprestation, Gemdales Yolly Yulia Äg: Lena Mjöberg   

 

Avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS)  

Klubbens viktigaste styrdokument och det som genomsyrar mycket av vår verksamhet är de 
RasSpecifika Aveslsstrategierna (RAS) eller avelspolicyn som det också kallas. Under 9 år 
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har vi fört statistik över kort och långsiktiga mål som är hämtade direkt ur avelspolicyn. 
Under 2012 har registreringssiffran minskat från 479 till 379. Självklart kommer detta att 
påverka resultaten där vi jämför utfallet med året innan. Den viktigaste uppföljningen, den 
långsiktiga, bör däremot inte påverkas negativt. Att 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. 

Redovisning av de långsiktiga målen för båda hårlagen för 2012 redovisas i bilaga 2a. 

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. I nuläget innefattas inte korthåren av MI (mentalindex) Inom en 
inte alltför avlägsen framtid hoppas vi att båda hårlagen ges denna möjlighet. 
  

Projekt Mentalt Sund Collie  

Det är nu 3 år sedan projektet inleddes och vi har kommit långt på dessa år. Under 2012 har vi 
haft ett fysiskt möte och fortlöpande mailkontakt med Katja Grandinson och Per Arvelius på 
SLU för fortsatta samtal kring mentalindex. 

I mars-12 publicerades de första konkreta indexlistorna på collieklubbens hemsida. Listor för 
egenskaperna socialitet, lekfullhet, jaktlust, nyfikenhet/orädsla och en lista för skott. Dessa 
listor har under året bearbetats och nu finns separata listor för hanar och tikar där en hunds 
samtliga värden finns på en och samma lista. 

Under våren sammanställdes och distribuerades ett specialnummer av Colliebladet till alla 
medlemmar som enbart handlade om MI (mentalindex).  

Under året har projektgruppen vid flera tillfällen blivit till frågade om att komma och 
informera om mentalindex. 
 
April, presenterades projektet tillsammans med SLU på SKK:s utbildningshelg för special- 
och rasklubbarnas avelsfunktionärer. 

December, var collieklubben till SLU för att informera om själva klubbarbetet runt projektet 
på SLU:s D-kurs i hundavel. 

Under hösten har också två av lokalområdena (Norrbotten och Östra) genomfört 
informationsträffar i samband med sina årsavslut. 

I januari är collieklubben inbjuden att berätta om sitt arbete på SPDAEK:s 
uppfödar/medlemsmöte (Perro de Agua Espanol klubben) 

Projektgruppen har arbetat aktivt under hösten med att sammanställa presentationer till dessa 
olika informationstillfällen. 

Information och senaste nytt om projektet har fortlöpande redovisats på Collieklubbens 
hemsida och i samtliga nummer av Colliebladet. 

Medlemmar har under året skickat in frågor till projektgruppen som med hjälp av KG och PA 
på SLU publicerat svar på collieklubbens hemsida. 
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Projektgruppen har också arbetat fram ett förslag till styrelsen hur man på ett smidigt sätt 
skulle kunna anpassa och harmonisera både kennelregistret och klubbens valphänvisning så 
att det på bästa sätt följer intentionerna i mentalprojektet. Förändringar som har trätt i kraft 
under oktober månad. 

Det känns som om det runt om i colliesverige börjar finnas en ökad kunskap och förståelse för 
och om index. En ökad kunskap som gör att det är lättare att förstå mentalindex och vilket 
kraftfullt verktyg det är för uppfödare i deras avelsarbete. 

Verksamhetsplan 2013 

Mål för Projekt Mentalt Sund Collie 2013 
- Bearbeta och se över listan gällande aggression 
- Arbeta för att även korthårig collie ska få indexvärden 
- Arbeta för en tätare och regelbunden uppdatering av indexlistorna. 
- Fortsätta att sprida information om projektet inom och utom klubben 

 

PR/information  

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  

Svenska Collieklubben har ett utgivningsbevis från Patent- och registreringsverket för 
”Colliebladet” vilket medför att vi är momsbefriade. Ansvarig utgivare är Margaretha 
Carlsson. Klubbens tryckta tidning Colliebladet utgavs med fem nummer under 2012, där Nr 
3 var ett specialnummer för Mentalindex.  

Under 2012 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 är 
fortsatt väldigt nöjda med tryckeriet. 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.  

Hemsidan och Facebook 

SCK har en stor och omfattande sida varför det kan vara svårt för en del att överskåda det 
hela. Under slutet av 2012 genomfördes därför en uppdatering av hemsidan där man samtidigt 
gick igenom en stor del av informationen på sidan. Domännamnet är fortsatt 
www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med tillhörande e-postfunktioner 
hos ett externt bolag, FS Data. Klubben uppdaterar själv hemsidan. 
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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.  

SCK finns numera även på Facebook och hade vid utgången av 2012 nästan 800 medlemmar. 
Det finns en länk till Facebook på startsidan på hemsidan. 

En av de mest besökt sidorna på hemsidan är valphänvisningen samt kennelregistret. Under 
året har vi ändrat på kennelregistret som har fått ett nytt upplägg. 

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 
projektet@svenskacollieklubben.se. 

Hemsidan är tillsammans med Colliebladet och Facebook SCK:s viktigaste kommunika-
tionskanaler och därför är det viktigt att hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. 

 

Mässor  

Östra lokalområdet har som vanligt bemannat SCK:s monter på Stockholm Hund 2012. 
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 2012 har SCK annonserat i The International Collie Handbook 2012.   
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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 
lokalområdeskonferens 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 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 
 
 
 
 
 
Stellan Tjärnström Jenny Jonsson Caroline Kax 
kassör ledamot/medlemsansvarig ledamot/protokollsekreterare 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Bauer Anne-Julie Lidström Anita Braxenholm 
ledamot suppleant suppleant 
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Bilaga 2a. Uppföljning av RAS för 2012 
AVELSPOLICYN FÖR LÅNGHÅRIG COLLIE OCH HUR DEN 

FRAMSKRIDER 
Till SKK inkomna resultat fram till 121231 

 
Korning 

Deltagande långhår  45 st    
Godkänd mentaldel / korad  18 st  

Ej godkänd 27 st    
Totalt godkända   40%  (44%)     

 
Bruksprov 

Akl 25 startande 12 uppflyttade 
Lkl 14 startande 4 uppflyttade  
Hkl 3  startande 1 uppflyttade   

Ekl 1  startade  0 med cert/certpoäng 
 

MH-beskrivning 
Deltagande långhår  240 st  (229 st)  
Godkända skott 153 st  64%  (62%)     

Ej godkända skott eller brutna innan skott 87 st  36%  38%   
Tidigt brutna  29 st 12% (13%)      

Kvarstående rädsla (4 el.5)  40 st  17%  (20%)   
 

Utställning 
Antal starter svenskregistrerade  =  1241  (1271)   

858 gånger har Excellent utdelats  69% 
291 gånger har Very good utdelats  23 %    

76 gånger har Good utdelats  6%   
4 gånger har Sufficient utdelats 0,5% 

2 gånger har Can not be judged utdelats 0,5% 
 10 gånger har Disqualified utdelats 1% 

 
Exteriörbeskrivna 

2011 – 48 st 
2012 – 68 st 

 
HD-röntgen 

Fram till 121231 är 283 st HD- röntgade (298 st) 
Av dessa har 31 st. dysplasi  11%  16%    

Antalet röntgade hundar är 15 st. färre än vid samma tidpunkt ifjol. 
 

ED-röntgen 
132 st är ED- röntgade under året (155 st).  Av dessa har 9 ED i någon grad 7% ( 6%)  

Höftledsröntgade under året som också ED-röntgats, 47% (52%) 
 

Det andra resultatet inom parentes visar fjolårets siffror 
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Ögon omlysta vuxna 
2011- 183 st 

                                                                 2012 - 132 st 
 

Ögon omlysta avelsdjur 
46 av 72 svenskfödda kullar har omlyst far  64%  (65%)   

 50 av 72 svenskfödda kullar har omlyst mor 69%  (70%)    
 

Registreringar 
Hittills är 379 långhåriga collies registrerade under 2012 
72 svenskfödda kullar har registrerats. 
23 av dessa har valphänvisning   32%  (40%)    
27 importer har registrerats. 
 
2 tikar under 2 år har lämnat registrerad avkomma under året (1 år och 11 månader) 
1 tik över 8 år har lämnat registrerad avkomma under året (8 år och 2 månader) 
Ingen hane med höftledsdysplasi har reg. avkomma under året  
Ingen tik med höftledsdysplasi har reg. avkomma under året  
 
Ingen hane med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året.(1 omröntgad från 
1 till 0) 
 
Ingen hane med näthinneavlossning har registrerad avkomma under året. 
1 tik med näthinneavlossning har registrerad avkomma under året. 
Ingen hane med colobom har registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med colobom har registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med blödning har registrerad avkomma under året. 
Ingen hane med blödning har registrerad avkomma under året. 
 
I 18 av kullarna uppfyller fadern inte valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk. mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor 
(OBS ändrade regler sedan 090228)  25%  (19%)    
I 29 av kullarna uppfyller modern inte valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor  
(OBS ändrade regler sedan 090228)  40%  (32%)       
I 13 av kullarna är fadern utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas  18%  (17%)   
I 0 av kullarna är tiken utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas 0%  (0%) 
I 10 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor  
14%   (9%)   
 
I 4 av kullarna uppfyller hanen inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité   
el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade regler sedan 050312)  6%  (6%)  
I 8 av kullarna uppfyller tiken inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité  
el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade regler sedan 050312)  11 %   (5%)    
I 1 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på 2:a i kvalité  
el. godk. exteriörbeskrivning  1%  (1%)   
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AVELSPOLICYN FÖR KORTHÅRIG COLLIE OCH HUR DEN 
FRAMSKRIDER 

Till SKK inkomna resultat fram till 121231 
 

Korning 
Deltagande korthår  9 st (11 st) 

Godkända mentaldel/korad 6 st (4 st) 
Ej godkända 3 st (7 st)  

Totalt godkända 67% (36%) 
 

Bruksprov 
Akl 16 tävlande 7 uppflyttad 
Lkl 8 tävlande  4 uppflyttad 
Hkl 9 tävlande 2 uppflyttad 

Ekl 2 tävlande 0 med certpoäng/cert 
 

MH-beskrivning 
Deltagande korthår 44 st  (35 st)   

Gk. skott 29 st. 66%  (54%) 
Ej godkända skott eller brutna innan skott  15 st. 34% (46%) 

Tidigt brutna  1 st. 2% (12%)   
Kvarstående rädsla 4 st. 9%  (12%)    

 
Utställning 

Antal starter svenskregistrerade  =  253  (268)    
196 gånger har Excellent utdelats  78 %   
46 gånger har Very good utdelats   18 %    

11 gånger har Good utdelats  4 %   
0 gånger har Sufficient utdelats 

0 gånger har Can not be judged utdelats 
 0 gånger har Disqualified utdelats 

 
Exteriörbeskrivna 

2010 – 14 st 
2011 – 11 st 

                                                                  2012 – 10 st 
 

HD-röntgen 
Fram till 121122 är 41 korthåriga collies hd röntgade (29 st) 

Av dessa har 0 st. dysplasi  0%  (2 %) 
Antalet röntgade hundar är 16 fler än vid samma tidpunkt ifjol. 

 
ED-röntgen 

 21 st. är ED- röntgade under året. Av dessa har 1 ED i någon grad 5%  (8%) 
Höftledsröntgade under året som är också ED-röntgade, 51%  (42%) 

 
 

Det andra resultatet inom parentes visar fjolårets siffror 
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Ögon omlysta vuxna 

 2010 - 39 st 
 2011 - 30 st 

                                                                  2012 - 16 st 
                                
                              11 av 12 svenskfödda kullar har omlyst far 92%  (88%)  
                              11 av 12 svenskfödda kullar har omlyst mor 92% (88%)   
 
Registreringar 
Hittills är 65 korthåriga collies registrerade under 2012 
12 svenskfödda kullar har registrerats. 
9 av dessa har valphänvisning  75%  (88% ) 
6 importer har registrerats. 
 
Ingen tik under 2 år har lämnat avkomma. Ingen tik över 8 år har lämnat avkomma. 
Ingen hane med höftledsdysplasi  har under året använts i avel. 
Ingen tik med höftledsdysplasi har använts i avel under året. 
Ingen hane med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året. 
 
Ingen hane med näthinneavlossning har under året använts i avel. 
Ingen tik med näthinneavlossning har använts under året. 
Ingen hane med colobom  har under året använts i avel. 
Ingen tik med colobom har under året använts i avel 
 
I 0 av kullarna uppfyller fadern inte valphänvisningskraven på gk karaktärsprov,  
gk. mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor 
(OBS ändrade regler sedan 090228) 0%  23%    
I 3 av kullarna är fadern utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas 25%  (38%)     
I 0 av kullarna är tiken utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas  0%  (0%)  
I 1 av kullarna uppfyller modern inte valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk. mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor  
(OBS ändrade regler sedan 090228)  8%  (0%)     
I 0 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk. mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor  
0%  (0%)    
 
I 1 av kullarna uppfyller hanen inte valphänvisningskravet på 2:a i kvalité el godk. 
exteriörbeskrivning  8%    (13%)   
I 0 av kullarna uppfyller tiken inte valphänvisningskravet på 2:a i kvalité el godk. 
exteriörbeskrivning  0% (13%)   
I 0 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskravet på 2:a i kvalité el godk. 
Exteriörbeskrivning  0% (13%)   
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Bilaga 3. Verksamhetsmål för 2013 samt -inriktning för 2014 

Styrelsens förslag till Verksamhetsmål för 2013 

Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, 
mentalbeskrivningar och korningar, exteriörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt 
medlemsmöte.  
 
Som prioriterade mål föreslås: 

 Genomföra en Colliekonferens 
 Fortsatt arbete med projekt Mentalt Sund Collie 
 Ta fram en kommunikationsplan samt arbeta efter den 
 Ge ekonomiskt bidrag för utbildning av MH-figuranter 
 Hjälpa Ungdomskommittéen att komma igång 
 Starta ett projekt som går ut på att uppdatera Lo-Pärmen 
 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 allroundhund den är 

 

Verksamhetsinriktning för 2014 

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

 Genomföra en lokalområdeskonferens 
 Fortsatt arbete med projekt Mentalt Sund Collie 
 Förnyelse av hemsidan, byte av plattform  
 Fortbildning av funktionärer inom klubben 
 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 allroundhund den är 
 

 

Bilaga 4. Beslut om omedelbar justering av § 15-16 
Finns separat skrivelse från årsmötet som bifogas protokollet. 
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Bilaga 5. Ekonomisk redovisning  
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Bilaga 6. Hollströms fond  

Balansrapport   
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Protokoll nr 1 Hollströms fond 
2012-12-31 
 
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 2012 
Bokslut för 2012 presenterades. Behållningen är 139 172,80 i Sekura fond Nordea. 
Årets värdeökning är 3 288,99 varav 328,89 är fonderat enligt statuterna. 
Resterande 2960 är uppsatt som en skuld till Svenska Collieklubben. 
Totala skulden per 31/12 2012 är sek 9 716,55 
 

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

 
 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande/ Justeras 
 
 
Kirsten Wretstrand   Margaretha Carlsson 
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Bilaga 7. Revisionsberättelser  

Svenska Collieklubben 
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Hollströms fond  
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Bilaga 8.  Förslag till Budget för 2013  
 

Intäkter 2013 2014
Medlemmar 143 000 154 000
Annonser 45 000 50 000
Tävlingsintäkter 15 000 10 000
Försäljning 15 000 15 000
Collie SM 5 000 0
Kennelregister 3 000 0
Projekt 5 000 5 000

231 000 234 000

Kostnader
Tryckkostnader 85 000 90 000
Inköp varor 6 000 6 000
Märken o priser 5 000 5 000
Kommiteekostnader 3 000 3 000
SBK möten 10 000 10 000
Årsmöten 7 000 7 000
Styrelsemöten 40 000 40 000
Ubildning 6 000 6 000
Marknadsföring 5 000 5 000
Colliekonferens/LO 25 000 25 000
Representation 2 000 2 000
Ungdomskommitte 10 000 15 000
Projekt 20 000 15 000
Material 2 000 2 000

226 000 231 000

resultat 7 000 3 000  
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Bilaga 9. Styrelsens förslag till årsmötet 2013 

FÖRSLAG 1:  
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften from 2014 från 180 kr till 190 kr. För 
familjemedlemmar är avgiften fortfarande 120 kr. För utlandsmedlemmar höjs avgiften till 
200 kr. Den centrala avgiften till SBK är from 2013-01-01 310 kr. 

 

FÖRSLAG 2: RAS-dokumentet är det viktigaste styrinstrumentet vi har för collieaveln. 
Dokumentet är framtaget i samråd med klubbens medlemmar och är förankrat på 
medlemsmöten samt antaget av SKK. Om det kommer beslut eller tydliga rekommendationer 
från Avel och Hälsa på SBK eller SKK och dessa beslut eller rekommendationer går stick i 
stäv med det som står i RAS-dokumentet, så ska vi naturligtvis följa dessa och inte invänta 
nästa uppdatering av RAS-dokumentet. 
Avsnitt 7 i RAS-dokumentet handlar om valphänvisningen. Där nämns det att det finns krav 
men det står inte klart och tydligt vilka dessa krav är. 

 Styrelsen föreslår att klubbens nuvarande valphänvisning (se avsnitt 7 i RAS-
dokumentet) förändras så att alla kullar, där uppfödarna redovisat information om 
kullen och föräldradjuren, kommer att presenteras.   

 Styrelsen föreslår vidare att redovisningen om kullen skall omfatta de tre delarna 
exteriör, hälsa och mentalitet (se avsnitt 7 i RAS-dokumentet) samt bygga på det som 
behandlas i avsnitten 6.1, 6.2 och 6.3 i samma dokument. 

 Styrelsen föreslår också att i det fall det går att beräkna skattade mentalindex för den 
aktuella kullen så skall dessa redovisas under mentalitet. I de fall skattade mentalindex 
saknas (korthår, importer m.fl.) så skall föräldradjurens egna mentala status redovisas. 

 Styrelsen förslår också att HD-index skall används istället för föräldradjurens egna 
HD-status, få fort vi får tillgång till skattade HD-index för kort– och långhårig collie. 

 Slutligen förslås att årsmötet uppdrar åt styrelsen att utforma detaljerna. 
 

Om valphänvisningen förändras enligt ovan, så skapar vi en unik marknadsplats där 
uppfödare och valpköpare kan mötas och där konsumentupplysningen står i centrum. 
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Bilaga 10.  Motioner med styrelsens yttrade och motiveringar  
 
Motion 1 - Tillstyrkes av årsmötet 
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Motion 2 - Tillstyrkes av årsmötet 
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Motion 3 – Avstyrkes av årsmötet 
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Motion 4 - Avstyrkes av årsmötet 

 
 
 


