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Arbetsbeskrivning för Svenska Collieklubbens kommittéer 
 
 
Arkivansvarig 
 
Anita Braxenholm 
 

� Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar. 
� Skall vara behjälplig vid sökning av arkiverade dokument. 
� Är klubbens expert i arkiv frågor. 

 
Avels- och uppfödarkommitté 
 
Anita Braxenholm 
Elisabeth Petersson (sk) 
Kerstin Persson 
Marie Berger 
 

� Skall göra fortlöpande uppföljningar av avelspolicyn. 
� Ansvarar för publiceringar av uppföljningen av avelspolicyn i Colliebladet och på 

klubbens hemsida. 
� Ansvarar för förberedelse, arrangemang och planering av collie konferensen vartannat 

år. 
� Utgöra stöd och råd till uppfödare av vår ras. 
� Kommittén skall vara representerad vid konferenser rörande avels och uppfödarfrågor. 
� Kommittén ska vara lyhörd för information om positiva och negativa tendenser samt 

nya vetenskapliga forskningsrön rörande vår ras. 
 
Colliebladets redaktion 
 
Wanda Forsberg 
Leif Forsberg 
 

� Redaktionen skall svara för produktion av klubbens medlemstidning i samråd med 
informationskommittén  och ansvarig utgivare. 

� Behjälplig vid utformning av medlemsannonsering. 
� Aktivt verka för att öka medlemsannonseringen. 
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Informationskommittén 
 
Anneli Johansson (sk) 
Jenny Marklund 
Wanda Forsberg 
Eva Shömer  
Anna Wahlström 
 

� Skall samordna klubbens interna och externa information. 
 
 
Korthårskommittén 
 
Margareta Andersson (sk) 
Catrine Broéng 
Gunilla Hagander 
Katarina Axelsson 
 

� Skall anordna korthårsträffar och väcka intresse för rasen. 
 
Lokalområdeskommittén 
 
Monica Johansson (sk) 
Anna Norberg 
Solweig Hultman – Stegman 
 

� Skall anordna lokalområdeskonferenser vartannat år. 
� Ansvara för att lokalområdespärmen blir uppdaterad. 

 
 
Lägerkommittén 
 
Elisabeth Petersson (sk) 
Mats Lööv 
Camilla Nilsson 
 

� Skall årligen anordna klubbens bruks- och träningsläger. 
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Mentalkommittén 
 
Anneli Johansson (sk) 
Anita Braxenholm 
Inge Jönsson 
 

� Skall ansvara för att regelförändringar delges styrelse och lokalområden 
� Vara kontaktpersoner gentemot lokalområdena vid anordnande av MH/MT 
� Ansvara för att det finns uppdaterade funktionärsförteckningar hos berörda parter. 
� Aktivt verka för att klubben skall få fler utbildade funktionärer. 
� Att öka kunskapen och förståelsen om MH som verktyg. 

 
Priskommittén 
 
Gun Andersson 
Yvonne Eriksson 
 

� Skall ta emot och sammanställa ansökan om vandringspriser, övriga priser och 
plaketter som delas ut årligen på klubbens årsmöte. 

� Ansvara för införskaffande och gravering av priser och plaketter. 
 
 
Registerkommittén 
 
Margareta Carlsson (sk) 
Anita Braxenholm 
 

� Skall sammanfatta rasspecifik statistik för lång- och korthårig collie. 
� Besvara frågor från uppfödare och andra medlemmar avseende rasdata. 

 
 
Utställningskommittén 
 
Margareta Carlsson (sk) 
Peter Nilsson 
Malena Nilsson 
 

� Skall ansvara för att ansökningar av utställningar kommer Sbk tillhanda. 
� Bistå lokalområdena vid kontraktering av domare. 
� Svara för utbildning av utställningsarrangörerna. 
� Bistå lokalområdena vid utställningsarrangemang. 
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Valphänvisning 
 
Anita Braxenholm, långhår 
Lena Hjärtfors, långhår 
Gunilla Hagander, korthår 
 

� Skall förmedla valpkullar som uppfyller klubbens krav på valphänvisning. 
� Förmedla omplacering av hundar som uppfyller klubbens krav på omplacering. 

 
 
Webbredaktion 
 
Webmaster Jörgen Norberg 
Siw-Marie Wallenius 
Karin Carlsson 
Anneli Johansson 
 

� Skall utveckla och uppdatera klubbens hemsida i samarbete med 
informationskommittén. 

� Aktivt engagera medlemmar i hemsidans innehåll. 
� Göra en kartläggning av vilket behov hemsidan ska fylla. 
� Webmaster är tekniskt ansvarig för hemsidan. 

 
 
 
 
 
 


