Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte
i Hallbystugan , Jönköping 2011-03-26
Ordförande Margaretha Carlsson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Därefter
följde en kort information om det pågående projektet Mentalt Sund Collie.
§1

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 46 stycken röstberättigade medlemmar (bilaga 1).

§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
Staffan Thorman valdes till ordförande.

§4

Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Maria Nyman att föra protokoll under mötet samt Eva Schömer till
bisittare.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordförande ska justera
protokollet.
Mötet valde Ionie Oscarsson samt Margareta Hawkins 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 två personer som ej är medlemmar får närvarorätt men ej
yttranderätt.

§7

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning.
Mötet fastställde dagordningen med tillägget att § 14 ingår i § 12a.

§9

Genomgång av:
a) rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag från föregående årsmöte; föredrogs (bilaga 2)
b) balans- och resultaträkning samt Hollströms fond och; Resultat och balansräkning
samt balansrapporten för Hollströms fond föredrogs med diskussion gällande 3640
Projekt Mentalt Sund Collie intäkt.
c) revisorernas berättelse; Revisionsberättelsen för räkenskapsåret samt
revisionsberättelsen för Hollströms fond lästes upp av mötesordförande Staffan
Thorman och godkändes (bilaga 3).

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
Mötet fastställde balans- och resultaträkning samt övergår därmed även i löpande
räkning.

§11

Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen samt ledamöter i Hollströms fond
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§12

Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a) mål: målen för 2011 genomgicks av mötet samt inriktning för 2012
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsår: genomgicks av mötet
c) medlemsavgift enligt §4 i stadgan för närmast kommande verksamhetsår: styrelsen
föreslår oförändrad medlemsavgift
d) andra ärenden samt motionerar vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi: inga motioner inkomna

§13

Beslut i ärenden enligt § 12
Styrelsens förslag till mål fastställdes.
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.

§14

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål föredrogs i samband med § 12.

§15

Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgan samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Ordförande - 1 år
Val beredningen föreslog omval av Margaretha Carlsson
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Margaretha Carlsson till ordförande på 1 år.
Vice ordförande - 2 år
Valberedningen föreslog nyval av Jan Klerung.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jan Klerung till vice ordförande på 2 år.
Kassör - 2 år
Valberedningen föreslog nyval av Per Lindblad.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Per Lindblad till kassör på 2 år.
Ledamot - 2 år
Valberedningen föreslog nyval av Elisabeth Bauer.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Elisabeth Bauer till ledamot på 2 år.
Suppleant 2 - 2 år
Valberedningen föreslog nyval av Anita Braxenholm.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anita Braxenholm till suppleant 2 på 2 år.

§16

Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.
Revisor - 1 år
Valberedningen föreslog omval av Anders Mähler.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anders Mähler till revisor på 1 år.
Revisor - 1 år
Valberedningen föreslog omval av Britt Eliasson.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt Eliasson till revisor på 1 år.
Revisorsuppleant - 1 år
Valberedningen föreslog omval av Cecilia Bjärsér.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Cecilia Bjärsér till revisorsuppleant på 1 år.
Revisorsuppleant - 1 år
Valberedninge föreslog omval av Britt-Marie Elbe.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt-Marie Elbe till revisorsuppleant på 1 år.

§17

Val av valberedning enligt § 10 i stadgan.
Årsmötet beslutade att till valberedning utse
Heléne Eliasson - sammankallande - 1 år (omval)
Mats Lööv - Ledamot - 1 år (fyllnadsval)
Marie-Louise Muhr - Ledamot - 2 år (omval)

§18

Beslut om omedelbar justering av § 15-16.
Mötet beslutade att justera § 15 och § 16 (bilaga 3)

§19

Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 13.
Det finns inga inkomna förslag eller motioner.

§20

Övriga ärenden.
Kennelregistret: Genomgång och förklaring av hur det nya kennelregistret fungerar.

§21

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den omvalda ordföranden
som tackade Staffan Thorman och Eva Schömer och därefter förklarade mötet
avslutat.

Mötessekreterare/ Maria Nyman

Ordförande/ Staffan Thorman

_______________________________

__________________________________

Justerare/ Ionie Oscarsson

Justerare/ Margaretha Hawkins

__________________________________

__________________________________
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2. Verksamhetsberättelse för 2010
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för Collie – lämnar härmed följande
berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2010 – 31 december 2010.
Styrelsens sammansättning

Margaretha Carlsson, Liden
Elisabeth Landfors, Stockholm
Kirsten Wretstrand, Kivik
Jessica Richter, Bjärred
Ingela Pettersson, Åstorp
Maria Nyman, Kalix
Jan Klerung, Kristinehamn
Thomas Strand, Gävle
Monica Johansson, Alunda

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
vice kassör
protokollsekreterare
ledamot
suppleant
suppleant

Rapport av utförda uppdrag enligt årsmötet 2010

Årsmötet uppdrog till styrelsen att genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar
och prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar samt medlemsmöte.
Som prioriterade mål föreslogs:
•
Revidering av RAS skall fortgå utifrån diskussioner från
rasutvecklingskonferensen 2009
o
Genomföra en Lo-konferens
o
Påbörja uppfödarutbildning
o
Profilera exteriörbeskrivning
•
Ekonomiskt bidrag för utbildning av MH-figuranter
•
Revidera lokalområdesindelningen
•
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 allround den är
Styrelsen har tillsammans med funktionärer inom kommittéer och lokalområdena genomfört
samtliga uppdrag utom att arrangera ett centralt läger. Det planerade lägret fick ställas in pga.
för lågt deltagarantal. Läger har dock genomförts ute i lokalområdena.
Nämnas kan också att i och med den nya stadgan så har en revidering genomförts av
lokalområdesindelningen. Implementering av den nya stadgan har skett så att numera samtliga
lokalområden är arbetskommittéer.

Kommittéer och särskilda uppdragsansvariga

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

Anita Braxenholm
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PR-KOMMITTÉN

Jessica Richter och Ingela Pettersson
COLLIEBLADETS REDAKTION

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

Webredaktör 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

Marie Baaz (sk), Anita Braxenholm och Kerstin Persson
KORTHÅRSKOMMITTÉN

Margareta Andersson och Gunilla Hagander
LÄGERKOMMITTÉN

Thomas Strand, Elisabeth Bauer
LOKALOMRÅDESKOMMITTÉN

Kirsten Wretstrand (sk), Margaretha Carlsson, Jan Klerung och Maria Nyman
PRISKOMMITTÉN

Maria Pettersson och Elisabeth Landfors
RASUTVECKLINGSSEKTOR (RUS)

Kontaktperson och sammankallande: Anita Braxenholm
Ansvarig för mentalfrågor

Stellan Tjärnström
Registerkommittén

Anita Braxenholm (sk), Margaretha Carlsson, Tarja Hejda och Monica Johansson
Utställningsansvarig

Margareta Carlsson
Styrelsemöten och protokoll

Styrelsen har under 2010 haft tolv(12) protokollförda sammanträden varav tre före årsmötet i
den föregående styrelsen. I samband med årets collie-SM i Oskarshamn hölls ett
medlemsmöte. Styrelsen har även arrangerat en lokalområdeskonferens på Kydingeholm i
slutet av februari.
Styrelsens sammanträden är fördelade enligt följande; 10 telefonmöten och 2 arbetsmöten.
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Representation

SBK:s organisationskonferens + Rasklubbsmöte (januari 2010): Elisabeth Landfors
Möte med SKK, SBK och SLU (4 mars 2010): Margaretha Carlsson, Anita Braxenholm,
Kerstin Persson, Elisabeth Landfors
Möte med SLU ang. Mentalt Sund Collie (april 2010) Margaretha Carlsson och Anita
Braxenholm
SBK:s Rasklubbsmöte (april 2010): Ingen representant
SBK:s RAS RUS konferens (april 2010): Elisabeth Lindström lördag Karin Dahlbom söndag
SBK:s kongress (maj 2010): Jan Klerung
Möte med SLU ang. Mentalt Sund Collie (oktober 2010): Margaretha Carlsson, Anita
Braxenhom, Kerstin Persson, Elisabeth Landfors
Möte med SKK, redovisning Mentalt Sund Collie Fas 1 (november 2010): Margaretha
Carlsson, Anita Braxenholm, Elisabeth Landfors
SBK:s Rasdatautbildning (november 2010): Lärare Anita Braxenholm, deltagare Elisabeth
Landfors
SBK:s Avelsmålskonferens (november 2010): Elisabeth Landfors
Medlemmar

Klubben hade vid årets slut 941 medlemmar. Klubbens hedersmedlemmar under 2010 är Ulla
Bergh-Persson, Margareta Andersson, Börje Eriksson och Lennart Petersson.
Lokalområdena

Under året har lokalområdesindelningen gjorts om. Vi har gått från 14 till 9 stycken varav ett
lokalområde tyvärr är vilande. Vidare har lokalområdenas status som lokala arbetskommittéer
inom klubben klargjorts. Varje lokalområde leds av en kontaktperson gentemot styrelsen samt
en kassör och en sekreterare. Inom respektive lokalområde kan det även finnas andra
funktionärer såsom kontaktpersoner ut mot medlemmarna.
Många av lokalområdena har under året arrangerat MH & MT, läger, utställningar samt
diverse träffar av olika karaktär.
Aktiva lokalområden:

Norrbotten, Mellersta Norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra samt
Södra
Vilande lokalområden:

Östergötland-Södermanland.
Lokalområdeskonferens

Den 23-24 januari 2010 arrangerades en lokalområdeskonferens på Kydingeholm. De flesta
av de gamla lokalområden, som var aktiva vid den tiden, var representerade. Huvudpunkterna
var:
• Den nya lokalområdesindelningen.
• Lokalområdenas något förändrade arbetssätt, som är en följd av klubbens nya stadgar.
• Ett grupparbete om den nya Collieägarutbildningen. De olika grupperna presenterade
många värdefulla förslag och idéer till både innehåll och genomförandeformer. Dessa
förslag och idéer har sedan styrelsen arbetat vidare med under verksamhetsåret.
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Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god. Det jobbas aktivt med att balansera klubbens intäkter mot, rent
generellt, allt högre omkostnader.
Med hjälp av lokalområdena och enskilda bidrag har klubben även ekonomiskt levererat fas 1
av projekt Mentalt Sund Collie. Klisterdekaler har tryckts upp för ändamålet.
En colliekalender för 2011 har producerats och sålts. Raskompendiet säljer stadigt.
Utrymmet på svenska collieklubbens hemsida har utökats med en högre kostnad för denna
som följd.
En collietavla har beställts av konstnär Inger Nordvall ”Ingchaloma” och tryckts upp i tio
exemplar att använda till de nya av SCK instiftade hederspriserna. Tavlorna skall användas
även kommande år.
Klubben har införskaffat en matta att använda vid t.ex. rasmontrar på utställningar.
Likviditeten är god. Lokalområdenas resultat är fortsatt varierande. Det beror bl.a. på
omkostnader för tävling och utställning samt skiftande anmälningsintäkter.
Balans- och resultaträkning redovisas i bilaga 1. (Kap. 5)
Utställningar och exteriörbeskrivna hundar

På åtta (8) officiella utställningar under 2010 har 292 långhåriga collie och 60 korthår deltagit.
På dessa utställningar har även valpar deltagit inofficiellt. Arrangörer har varit Östra lo,
Sydöstra lo, Södra lo, Västra lo, Norrbottens lo, Norra Svealands lo och Mellersta Norra lo.
Under året har 14 korthår och 48 långhår blivit exteriörbeskrivna.
Tävlingar och prov

30 långhåriga collie har tävlat i appellklass under året, en liten minskning med en hund
jämfört med 2009 då 31 hundar kom till start. 11 ekipage har fått uppflyttning (att jämföra
med 18 under 2009).
För korthåren var årets appellsiffra 9 tävlande och 5 med uppflyttning vilket är en
tillbakagång med 3 tävlande hundar jämfört med 2009. Uppflyttningarna ökade dock med en
hund.
I lägre klass ser vi en fortsatt ökning. 24 långhår har tävlat och 5 blivit uppflyttade under året.
Fjolårets siffra var 22 tävlade och 8 med uppflyttning. Med stolthet kan vi konstatera att visst
syns collien på bruksplanen även om vi skulle önska att ännu fler ekipage kom till
tävlingsstart.
Korthåren som tävlat i lägre klass backar rejält i år. Årets siffra stannar på 4 tävlande och
tyvärr ingen med uppflyttning. Ifjol tävlade hela 14 korthår och 8 blev uppflyttade!
I högre klass har 5 långhår tävlat, men tyvärr har ingen erhållit den efterlängtade
uppflyttningen till elit. Antalet tävlade i högre klass ökade med en hund under året.
Hela 8 korthår har tävlat i högre klass under 2010! Förra årets siffra var två. I år fick vi också
äntligen ett efterlängtat ekipage som fixade uppflyttning till elit!
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I elitklass har även i år 3 långhår tävlat men utan att någon erhållit cert eller certpoäng. Inget
korthår har tävlat i elitklass under 2010, samma gällde för 2009.
Även i lydnadsklass och agility har många collies tävlat framgångsrikt i sina respektive
klasser.
Korningar och mentalbeskrivningar

Under 2010 har 55 långhår deltagit på mentaltest, en mycket glädjande ökning med 25 hundar
sedan fjolåret!! Hela 24 stycken har klarat mentaldelen (44 %) att jämföra mot fjolårets
37 %.
17 korthår har deltagit, och även här ser vi en ökning från ifjol då 12 korthår deltog. 9 av
dessa har blivit godkända (47 %) fjolårets siffra var 33 %.
246 långhår har deltagit på mentalbeskrivning hund (MH) en liten tillbakagång med 6 hundar.
För korthåren är siffran 44 beskrivna och det är tyvärr en minskning med 16 hundar jämfört
med förra året!
Även i år vill styrelsen ta tillfället i akt och säga stort TACK till våra fantastiska
lokalområden som lägger ner ett sådan fint jobb på mentalsidan.
Collie-SM 2010 i Oskarshamn, 9-11 juli

2010 arrangerades SM av Sydöstra lokalområdet på Oskarshamns BK. SM helgen var en av
sommarens varmaste. En stor eloge till alla duktiga ekipage som genomförde sina tävlingar
trots en otrolig värme.
Fredagen började med invigning och kamratträff. Lördagen var det dags för Bruks (spår och
Sök) och Agilitytävlingar och på söndagen avslutades det med Lydnad och Utställning.
Årets SM var det första där samtliga deltagande hundar var enbart Collies. Inga övriga raser
var anmälda till Bruks eller Lydnadstävlingarna.
Domare på utställningen var för korthåren Mr Geoff Duffield och för långhåren Mr Brian
Hawkins. Totalt var 128 hundar anmälda till utställningen.
SCK tackar Sydöstra lo för ett väl genomfört Collie-SM.
Följande blev SM-vinnare 2010:
SM-vinnare Korthår:
SM-vinnare Långhår:
Agilitymästare SM:
Appellmästare SM:
Lydnadsmästare SM:
Bruksmästare SM:

Kari’Dahls Nemo Novell, Äg: Håkan Dahlbom
Danfrebek Dazed With Lust, Äg: Margaretha Carlsson
Mironik’s Minos, Äg: Angelica Eklund
Fasching’s Black Pontiac, Äg: Anita Wihk
Morgonrodnadens Ceasar, Äg: Ronny Berggren
Convoco’s Balalajka, Äg: Karin Carlsson

Avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS)

Vi har nu arbetat efter klubbens fastställda avelsstrategi och avelsmål för collie (RAS) sedan
2004. Under hösten och vintern har arbetet med att förbättra dokumentets layout och att
ytterligare tydliggöra målen haft hög prioritet. Vårt reviderade RAS ”slutbesiktigades” på
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Colliekonferensen i Västerås i februari 2011. Där presenterades också slututvärderingen av
avelspolicyn enligt fastställd plan.
Projekt Mentalt Sund Collie

I mars 2010 var SCK kallat till möte med AK/SKK . Vid det här mötet diskuterades
framförallt den långhåriga Colliens mentalitet och hur avelsarbetet skulle fortsätta. Med på
mötet var även Per Arvelius som representant för SLU och Yvonne Brink som representant
för SBK.
Diskussionerna vid det här mötet ledde vidare till ytterligare kontakt och möten mellan SCK
och SLU, vilket slutade med Pilotprojektet Mentalt Sund Collie.
Vid SLU är det Katja Grandinson och Per Arvelius som driver projektet. Inom SCK har det
bildats en projektgrupp bestående av Margaretha Carlsson, Anita Braxenholm, Kerstin
Persson och Elisabeth Landfors.
Projektet syftar till att utveckla ett Mentalindex som bygger på data från MH, där all
information om en hunds släktingar påverkar resultatet. Ju mer information desto säkrare
resultat.
Indexet kommer att bli ett mycket användbart avelsverktyg för uppfödare när de ska ta
ställning till en hunds mentala status. Det kommer också att bli en hjälp för blivande
valpköpare att lättare hitta den valp som har störst chans att växa upp till den individ de vill
ha.
Projektet har fortlöpande under året presenterats på SCK:s hemsida och med artiklar och
information i varje nummer av Colliebladet.
Fas 1 av projektet är nu avslutat och i november var representanter från SCK med när det
redovisades för KHM/SKK.
Det som har skett under året är att forskare vid SLU har analyserat MH-data för Collie. Med
hjälp av SKK har en enkät skickats ut till samtliga ägare av LH Collie som inte är äldre än 10
år. Via SLU:s hemsida har sedan hundägarna fyllt i en omfattande enkät, där hundägaren själv
beskriver hur hunden reagerar i vardagssituationer.
Därefter har forskarna vid SLU tittat på sambandet mellan MH-data och svaren från enkäten,
vilka stämmer väl överens. Avvikelser vid MH speglar hundens beteende i vardagen.
Projektet har dels bekostats av sökta medel från SKK, 75 %, medan resterande 25 % har
bekostats av SCK. Denna utgift fanns ej med i budgeten för 2010, men projektet har ändå
varit möjligt att genomföra då en stor del av SCK:s medlemmar har visat stort intresse för
projektet med insamlade pengar.

Collieläger 2010

Collielägret ställdes in pga. för få anmälda vid den tidpunkt då en större summa var tvungen
att betalas in för lägret. SCK valde då att ställa in lägret för att inte riskera att förlora pengar.
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PR/information
PR-produkter

Klubben har under året haft försäljning av PR-produkter i samband med olika arrangemang,
såsom årsmöte, mässor och utställningar. Lagom till Stockholms Hundmässa blev ett nytt
informationsblad klart ”Mentalitet och Hälsa hos kort- och långhårig Collie”, där information
om Projekt Mentalt Sund Collie finns med. Vidare har även infobrev tagits fram riktade till
collieägare samt uppfödare.
Colliebladet

Klubbens tryckta tidning Colliebladet gavs ut med fyra nummer under 2010. Redaktionen
bestod av totalt 4 personer. Collieblad nummer 2 var en sommarspecial som fick namnet
Collie på Kurs. Tidningen var helt i färg och finansierades till stor del av externa annonser.
Under året har Lenanders grafiska tryckt Colliebladet till en fastställd summa enligt avtal.
Däremot har portokostnaden stigit och motsvarar nu nästan hälften av tryckkostnaden.
Arbetet med att bredda innehållet fortsätter för att det ska finnas något som intresserar varje
collieägare trots olika intresseområden. Det sker främst genom artiklar, reportage och
medlemmars egna berättelser.
Hemsidan

Hemsidan byggdes under 2010 om för att förenkla navigeringen. SCK har en omfattande sida
men det kan vara svårt att överskåda det hela.
De mest besökt sidorna är valphänvisningen samt kennelregistret. Domännamnet är
www.svenskacollieklubben.se. Aktivitetskalendern har blivit mer besökt och man kan numera
hitta de flesta 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.
Vi har valt att under året säga upp vårt underhållsavtal med AH Design då vi numera själva
gör alla uppdateringar.
Hemsidan är tillsammans med Colliebladet SCK:s viktigaste kommunikationskanaler och
därför är det viktigt att hemsidan uppdateras frekvent, vilket sker flera gånger i veckan.
Mässor

Västra lokalområdet bemannade som vanligt en monter på My Dog (januari 2010) och Östra
lokalområdet har som vanligt bemannat SCK:s monter på Stockholms Hundmässa (december
2010). Kunniga representanter informerade om klubbens verksamhet, skötte försäljning av
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våra PR-produkter, delade ut Collieblad, SCK:s Infofolder om Collie och vid Stockholms
Hundmässa informerades om projekt ”Mentalt Sund Collie”. Dessutom gjorde trevliga collies
god reklam för våra raser i montrarna. Nytt för i år var att Södra lo hade en monter på Ribban
i samband med Fälttävlans SM i Malmö.
Annonsering

Under hela 2010 har SCK annonserat under C i Hundsport. Vi har även annonserat i The
International Collie Handbook 2010.
Slutord

Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket
innehållsrikt år med många engagemang där klubbens SM-tävlingar, utställningar och prov
samt vår lo-konferens har varit i stort fokus i. Vi har även infört nya stadgar, gått från 14 till 9
lokalområden samt skapat ny organisation för lokalområdena.
Ett historiskt beslut för Svenska Colliekubben har tagits i och med den möjlighet SCK har fått
genom vårt projekt Mental Sund Collie, i samarbete med SLU, SKK och SBK.
Det kommer att bli en revolutionerande avgörande möjlighet med de verktyg vi kommer att få
via vårt mentalindex. En möjlighet att vända colliens mentalitet och säkra colliens framtid.
Stort tack till er alla som med era olika arbetsinsatser och bidrag gjort detta möjligt.
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
ordförande

Elisabeth Landfors
vice ordförande

Kirsten Wretstrand
sekreterare

Jessica Richter
kassör

Ingela Pettersson
vice kassör

Maria Nyman
protokollsekreterare

Jan Klerung
ledamot

Monica Johansson
suppleant

Thomas Strand
suppleant
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3. Verksamhetsmål för 2011 samt -inriktning för 2012
Verksamhetsmål för 2011

Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger,
mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar samt medlemsmöte.
Därutöver föreslår styrelsen följande som prioriterade mål:
•
Slututvärdering av ras i samband med Colliekonferens samt fastställande av en
ny 7 års period
•
Redovisning av projekt mentalt sund collie fas 1
•
Fortsätta arbeta med fas 2 av projekt mentalt sund collie
•
Genomföra domarkonferens tillsammans med SBK
•
Öka möjligheten till träffar för medlemmar i olika lokalområden via fler
kontaktpersoner
•
Starta upp collieägarutbildning runt om i landet
•
Öka andelen exteriörbeskrivna hundar
•
Fortsätta att utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett
intresseområde samt medverka vid olika evenemang för att profilera collien som
den utmärkta allroundhund den är

Verksamhetsinriktning 2012

Genomföra planerade utställningar, Collie SM, tävlingar och prov, läger, mentalbeskrivningar
och korningar samt medlemsmöte.
Därutöver förslår styrelsen följande:
•
Fortsätta arbetet med projekt mentalt sund collie.
•
Genomföra en lokalområdeskonferens.
•
Arbeta med att öka möjligheten för medlemmarna till fler träffar runt om i
landet.
•
Fortsätta arbetet med att profilera collien till den utmärkta allroundhund den är.
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5. Ekonomisk redovisning
Bilaga 1: Balans- och resultatrapport SCK.
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6. Hollströms fond
Balansrapport

2011-03-09

Årsmöteshandlingar 2010

sid 16(21)

<
Svenska Collieklubben

Protokoll nr 1 Hollströms fond
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7.

Revisionsberättelser

Svenska Collieklubben
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Hollströms fond
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8. Förslag till Budget för 2011 och inriktning för 2012
Intäkter
Medlemmar
Annonser
Tävlingsintäkter
Lägret
Försäljning
Collie-SM
Stambokföringsavg.
Kennelregistret
Kompendium domarkonferens
Projekt mentalt sund collie

Kostnader
Tryckkostnader
Inköp av material och varor
inköp av Hederspriser
Märken & Priser
Avel & Uppfk.
Övr. komm.
Stambokföringsavg.
Möten SBK
Årsmöteskostnader
Styrelsemöten
Utbildning mental
Marknadsföring
Colliekonferens/Lo-konferens
Representation
Domarkonferens
Projekt mentalt sund collie
Framtagning av utbild.material

Resultat
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2011

2012

135 000
50 000
11 000
0
10 000
5 000
0
4 000
4 000
10 000
229 000

148 500
55 000
12 000
0
10 000
5 000
0
4 400

234 900

2011

2012

78 557
5 000
0
5 000
1 500
1 500
0
10 000
7 000
50 000
2 500
15 000
15 000
2 000

86 500
6 000
0
5 000
1 500
1 500
0
10 000
7 000
55 000
2 500
15 000
20 000
2 000

30 000
5 000
228 057

15 000
0
227 000

943

7 900
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