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2.  Verksamhetsberättelse för 2018 

Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för kort- och långhårig collie – lämnar 

härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 

2018. 

Styrelsens sammansättning 

Bengt Åke Bogren,   ordförande 

Marketta Mokko vice ordförande 

Angelita Nooni  sekreterare 

Mia Hansson kassör 

Lena Ögren  ledamot/medlemsansvarig  

Christina Johansson  ledamot/vice kassör 

Linda Pettersen   ledamot    

Jerker Sundling   suppleant 1 

Lise- Lotte Häger suppleant 2 

 

Möten och protokoll 

Styrelsen har haft ett extra medlemsmöte 9 juni 2018 i Norrköping. Då verksamhetsåret endast 

var två månader beslöts att kalla till detta möte för fyllnadsval av nya styrelsemedlemmar (Fyra 

personer hade avgått som egentligen hade 1 år kvar av sin mandatperiod). Extra mötet hade 

precis som det ordinarie årsmötet representanter från både SKK och SBK. Fyllnadsval 

genomfördes och hela mötet var klart på ca 30 minuter. Nu var styrelsen komplett igen. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft totalt 21 st protokollförda styrelsemöten samt 2 st. 

AU möten. 

Styrelsen har varit representerad på/i: 

• SBK Kongress maj 2018 

• Representant i Collieutredningen som pågår. 

Styrelsen har utöver detta också genomfört 2 st av 3 planerade informationsmöten i olika delar 

av landet (södra, mellersta& norra Sverige), deltagit i telefonmöten med representanter från 

SBK’s förbundsstyrelse, så kallade dialogmöten. 

Styrelsen har arrangerat en colliekonferens tillsammans med avelskommittén. 

Styrelsen har skrivit sponsoravtal med Agria, som innebär att försäkringsbolaget skänker 3000 kr 

till SM och Collieklubben får 5 kr/collie som försäkras i Agria samt att medlemmar erhåller  

10 % rabatt på Agrias försäkringar.  

Styrelsen har vidareutvecklat täckhundslistan med foto på hundarna. 
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Styrelsen har infört ”Valpintro” som innebär att du som uppfödare kan erbjuda dina valpköpare 

ett års medlemskap i Collieklubben till ett introduktionspris av 150 kr/ ny valpköpare. 

Valpköparen får delta i alla aktiviteter inom SCK och erhåller fyra nummer av Colliebladet. 

Valpköparen har EJ rösträtt eftersom det är en introduktion. 

Rapportering av uppfyllelse av klubbens mål för verksamhetsåret 2018 

Klubben har genomfört planerade tävlingar, mentalbeskrivningar, utställningar, 

exteriörbeskrivningar, prov och Collie-SM.  

Därutöver har styrelsen arbetat med följande prioriterade mål:  

 

● Att fortsätta arbeta för att öka antalet medlemmar 

● Att under 2019 förse medlemmarna med rastidningen. Colliebladet har en ny redaktion 

och tidningen har utkommit med 2 st nummer under 2018, 4 nummer är planerade 2019 

och styrelsen har jobbat för att öka annonsintäkterna. Tidningen har tryckts i Sverige.  

Att ha en klubbtidning är viktigt och vi hoppas den gläder många.   

● Att fortsätta arbetet med Mental Sund Collie i klubben. 

● Att fortsätta arbetet med att implementera Mental-index och arbeta mot målet att kullar 

ska ha ett kull-index på 100 eller över  

● Att fortsätta arbetet med att implementera HD-index och att arbeta mot målet att hundar 

som går i avel ska ha ett HD-index över 100  

● Att se till att vår kommunikationsplan blir ett levande dokument i hela organisationen 

● Att arbeta tillsammans med SKK/SBK för att nå ökad samsyn i rasklubben gällande 

colliens mentalitet. En eventuell certifiering (se protokoll från årsmöte 2018-03-24, § 12) 

av kullar ska överensstämma med svensk lagstiftning och SKK:s regelverk. 

● Att fortsätta att sprida kunskap om Mental-index till alla klubbens medlemmar och 

blivande valpköpare samt att säkerställa att rasklubben erhåller MI listor även i 

framtiden. Att hänsyn måste tas till den smala avelsbasen och att det är viktigt att få en så 

bred dokumentation som möjligt genom att öka andelen röntgade och MH-beskrivna 

hundar. Denna punkt är särskilt viktig för att stämma överens med årsmötesbeslutet om 

att hänsyn ska tas till den genetiska avelsbasen (se protokoll från årsmöte 2018-03-24, § 

12 och 13). 

● 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. 

● Att fortsätta arbetet för att nå målen som sätts upp i RAS om en mentalt och fysiskt frisk 

collie. 
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Kommittéer och särskilda uppdragsansvariga 

Styrelsen har under året utsett följande kommittéer och särskilda uppdragsansvariga: 

 

Avelskommittén 

Lena Ögren representant styrelsen och sk , Natalja Skalin och Yvonne Andersson.  

 

LA kommittén  

Marketta Mokko (sk och kontaktperson styrelsen), Gunilla Nyberg (ordf. Norra), Dag Gagner 

(ordf. Mellersta Norra), Mikaela Johansson (ordf. Norra Svealand), Mia Pettersson (ordf. Östra), 

Elisabeth Pettersson (ordf. Södra Svealand), Angelica Eklund (ordf. Västra), Maria Karlsson 

(ordf. Sydöstra) och Maria Godolakis (ordf. Södra). 

Priskommittén    

Har under året bestått av Lise-Lotte Häger och Jenny Fritzon.  

Kontakt styrelsen: Bengt Åke Bogren 

 

 

Arbetsgruppen för Mental Sund Collie 

Katia Grzechnik S.k. 

Birgitta Åhman 

Marie Baaz 

 

Prov och tävlingskommittén  

Utställning Mia Hansson (sk), Helena Carlsson och Lise Lotte Häger 
 Kontakt styrelsen: Angelita Nooni  

Vallning  Lise Lotte Häger 

Tävling och prov Angelita Nooni 
 

Hemsidan och Facebook 

Christina Johansson, Angelita Nooni , Jerker Sundling(hemsidan) , Angelita Nooni (Facebook). 

Colliebladets redaktion  

I dag finns en redaktion för Colliebladet. Jerker Sundling (kontaktperson styrelsen), Viktoria 

Rinkous och Kerstin Floden. 

Arkivansvarig 

Jerker Sundling har under 2018 varit ansvarig för hanteringen av SCK:s protokoll och dokument. 
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Rapport från Avels kommittén 

Under året har frågor från medlemmar angående avel, hälsa m.m. besvarats och kommittén har 

varit ansvarig tillsammans med styrelsen för en mycket uppskattad två dagars Colliekonferens i 

november 2018, med 37 st deltagare. Grundtemat för konferensen: Vad är en collie, hur bör den 

vara utifrån dess historia, arbetsegenskaper, exteriör och genetiska uppsättning samt den 

utveckling rasen genomgått de senaste åren.  

Konferensen startade med att Kerstin Widmark berättade om Colliens historia. Miranda Blake 

fortsatte att hålla föredrag om colliens historia innehållande bla den första rasstandarden och hur 

rasstandarden har förändrats över tid och colliens exteriör. Efter lunch så var det dax för 

reproduktion med Natalia Skalin innehållande bland annat, Vad krävs för en lyckad parning med 

valpar som resultat? Varför går tiken tom efter parning? Tikens dräktighet och valpning samt 

valparnas första veckor i livet. Dagen avslutades med ett referat från en Colliekonferens med 

genetiker Leigh Anne Clark som hölls i Oslo i augusti, återberättat av Kerstin Widmark. 

Söndagen startade med att Marianne Hansson berättade om Collien som vallhund, hur den 

arbetar med fåren och hur den officiella anlagstesten går till med hänvisning till Svenska 

Kroppsvallarklubben. Natalia Skalin tillsammans med Miranda Blake fortsatte med en 

djupdykning i colliens exteriör. Agria fanns på plats representerade av Moa Persson, som 

berättade om colliens vanligaste sjukdomar baserat på försäkringsstatistik och passade även på 

att dela ut en ”Goodie bag” till konferensens deltagare. 

Dagen avslutades med frågestund. 

Ett stort tack till de duktiga föreläsarna och till alla som visade intresse för att delta på årets 

colliekonferens.  

 

Rapport från Prov- och Tävlingskommittén 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att alla hundar av 
brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat 
och championat från och med 2022. 

Vid senaste regelrevideringen (2017) blev det turbulenta diskussioner runt utställnings- och 

championatsreglerna gällande krav på arbetsmeriter. Först ansöktes det för alla rasklubbar att 

inga arbetsmeriter behövdes för utdelande av certifikat, vilket senare återkallades då en 

övervägande majoritet av både rasklubbar och hundägare var för arbetsmeriter som krav. 

Arbetet framåt 

Rasklubbarna ska nu tillsammans med Utskottet för avel och hälsa diskutera fram vilken typ av 

arbetsmeriter, och på vilken nivå, som är lämpliga för utställningscertifikat och championat för 

respektive ras. 

Detta arbete ska påbörjas vid den regelrevideringskonferens som är inbokad den 9–10 februari 

2019. Vid konferensen ska även reglerna för MH, MT och UHP diskuteras. Källa SBK. 
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Vallning:  
Den internationella kennelfederationen FCI´s (Federation Cynologique Internationale) regelverk 

för prov med vallhundar, Traditionell stil, ligger till grund för de svenska herdingreglerna. SvKV 

har i samarbete med SKK översatt och delvis anpassat reglerna till svenska förhållanden, bland 

annat vad gäller djurskydd och vilka raser som omfattas. Anlagstestet är ett officiellt test och det 

är helt avgörande att det utförs i enlighet med FCI:s regelverk för att resultaten skall kunna 

godkännas som officiella.   

Regelverket består av tre delar: 

• Vallanlagstest, NHAT (Natural Herding Aptitude Test) 

• Vallarbetsprov HWT (Herding Working Test) 

• Vallprov  – Traditionell stil i tre klassen  

 

Under 2018 har 20 st långhår samt 3 st korthår gjort vallanlagstestet. 

 

Utställning: 
Under året har det ansökts om utställningar för 2021. Resultat har rapporterats till SKK digitalt 

från våra 5 utställningar under 2018. Årligen görs sammanställningar av alla de SRD-rapporter 

som lämnas in från både SKK, SBK samt SCK. Kommittén bistår även LA-områdena med att 

kontrollera om de domare som de önskar finns tillgängliga samt är behöriga. 

 

Rapport från medlemsansvarig 

Medlemmar under 2018 

Klubben hade vid årets slut 733 medlemmar, vilket är en ökning av medlemsantalet med 40 

personer från 2017. För att försöka öka medlemsantalet ytterligare har vi gjort ett utskick med 

information om klubben till nya valpköpare, medverkat med rasmontrar vid Stora Stockholm 

2018 och på MyDog i början av januari, 2019. 

 

 2018 2017 

Totalt antal medlemmar  733 (693) 

Ordinarie medlemmar   621 (604) 

Familjemedlemmar     80 (54) 

Hedersmedlemmar       4 (4) 

Ungdomsmedlemmar     22 (25) 

Utlandsmedlemmar       6 (6)    . 

 

Klubbens hedersmedlemmar under 2018 är Margareta Andersson, Ulla Bergh-Persson, Börje 

Eriksson och Lennart Petersson 
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Korrigering av nuvarande organisation enl. uppgift från SBK. 

Dagordning 23 mars 2019 § 12 e 

För ett antal år sedan ändrades Lokalområden till att heta lokala aktivitetsområden(LA).  

De har arbetat som en kommitté med egen ekonomi men ej varit juridiska personer. 

För att följa stadgar och bokföringslagens regler så måste detta åtgärdas. Alla LA får själv 

bestämma i vilken form de vill fortsätta: 

 

1: Lokalområde  

2: Aktivitetsgrupp (som en kommitté) Man har ingen egen styrelse och ekonomin sköts centralt. 

Exakt hur detta i praktiken kommer att se ut och fungera kommer att diskuteras och Vi 

tillsammans kommer överens om hur detta ska fungera på allra bästa sätt för alla inblandade på 

konferensen som är planerad att hållas hösten 2019. 

  

Stadgar för Lokalområden: 

https://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org
_normalstadgar_rasklubb_1niva_20090508.pdf 
 

Lokala aktivitetsområden (LA-områden)  

Klubbens åtta LA är: 

Norra, Mellersta norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra och Södra. 

Under 2018 har även Norra Svealand blivit aktivt och har startat sina aktiviteter under året.  

Samtliga Lokala aktivitetsområden är därmed aktiva. 

Rapport från centrala LA-kommittén  

Sammankallande sedan årsmötet 2018 är Bo Karlsson fr.o.m. juni 2018  Marketta Mokko.  

I övrigt består kommittén av LA-ordförandena (ordförandena i de olika lokala 

aktivitetsområdenas arbetskommittéer).  

Kommitténs interna kommunikation har skett via e-post. 

De aktiviteter som LA-områdena planerat och genomfört har rapporterats in till styrelsen. Detta 

har sedan lagts ut på hemsidan och FB. 

De lokala aktivitetsområdena har också kunnat anmäla ärenden, som sedan har tagits upp på 

huvudstyrelsens möten. 

Under hösten 2018 har LA pärmen uppdaterats och kommer att delas ut till alla LA områden 

LA konferens var planerad till 9–10 februari men p g a mkt dåligt intresse från våra LA så 

kommer konferensen istället vara under hösten 2019. 

Det blir då en endagars konferens. 

 
 
 
 

https://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org_normalstadgar_rasklubb_1niva_20090508.pdf
https://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org_normalstadgar_rasklubb_1niva_20090508.pdf
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Ekonomi 

För året redovisas en vinst på 39803,63 kr. Sponsringsavtal med Agria har under 2018 tecknats 

där Agria bl a sponsrar med priser till SCK:s Collie SM, 3000 kr samt 5 kr / försäkrad Collie i 

Agria. 

Under året gick Svenska Collieklubben över från Nordea till Swedbank, samtliga LA:n har egna 

BG. Fonderna ligger kvar i Nordea stratega 10 resp 30 men hanteras genom Swedbank och 

därmed är samarbetet med Nordea avslutat. 

 

Styrelsen har beslutat att ge bidrag till LA:n som önskar utbilda funktionärer/beskrivare inom 

MH.  

Ett bidrag på max 1000 kr till varje LA kan erhållas.  

Balans– och resultatrapport redovisas separat. 

 

Utställningar och exteriörbeskrivningar  

Under året har 5 officiella utställningar (rasspecialer) avhållits i Timrå, Stockholm, Piteå 

Göteborg (SM) samt Gimo. Huvudutställningen Collie-SM arrangerades av huvudstyrelsen 

tillsammans med Västra LA. 2 st exteriörbeskrivningar har ombesörjts av klubben. 

Collie-SM 2018 i Kungsbacka 

Den 26–29 juli arrangerades Collie-SM på Kungsbacka BK. Under helgen hölls tävlingar i Bruks 

( spår,sök),Utställning och Agility. Det hölls även Lydnad, rallylydnad i samtliga klasser 

arrangerad av Kungsbacka Bk i samband med årets SM. På lördagen efter avslutade tävlingar 

hölls en jubileumsfest med middag och underhållning. Ett stort tack till alla som gjorde detta 

möjligt. 

Vinnare på Collie-SM 2018: 

SM-VINNARE Korthår: Mironik's Zenoni 

SM-VINNARE Långhår: Gatefields I'm Over The Moon 

SM-VINNARE Agility:  Mironik’s Fabi 

SM-VINNARE Lydnad:  Mironik’s Jingbo 

SM-VINNARE Rally:  Dantos Qwintus 

SM-VINNARE Bruks: Seamist Ice Nougat 

Rasmästare Lydnad:  Cool Lines Call Of Duty 

Rasmästare Rally: Dustless Saga The One And Only 

Rasmästare Sök: Mironik’s Zenga 

Rasmästare Spår: Seamist Selebrity 

Rasmästare Appell: Springmist´s Magic Potion 
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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. Hämtat från 

Svenska Kennelklubbens hemsida: 

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De 

beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de 

avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. 

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta 

fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska 

och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och 

problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och 

exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. 

Revidering av RAS dokumentet skulle lämnas in till SKK under 2018, för att gälla under en ny 

femårsperiod. Föregående styrelse hade innan årsmötet mars 2018 lämnat in ett reviderat RAS 

till SBK/SKK. Eftersom beslut togs på årsmötet som påverkar innehållet i dokumentet samt att 

även vissa andra delar i det RAS som tidigare styrelse lämnat in var tveksamt, beslutade nu vald 

styrelse att revidera det tidigare inlämnade förslaget. SKK/AK har dock beslutat att fastställa det 

tidigare inskickade förslaget som gäller från hösten 2018 till hösten 2023.  

Tävlingar och prov  

Bruks  

Antalet långhår som kommer till start på bruksprov uppvisar en något uppgående trend. Totalt 

antal starter långhår på bruksprov (akl-elit) 2018, 49 starter (jfr 39 starter år 2017 och 22 starter 

2016). Högst antal starter var i appellklass 2018 21 st. övriga starter var i lägre och högre samt 2 

starter i elit. 

 

För korthåren skedde en liten ökning i antalet starter sedan förra året. 14 korthår kom till start år 

2018. 5 starter i appellen samt 2 start i högre och 6 i lägre samt 1 i elit. 

 
Championat och diplom under 2018 

Lydnadsklass: 

LD Startklass    kh  3    lh 10 st 

Lydnadschampion: 

Dk Lydnadsch                     kh  1 

Viltspårchampionat:   

SE VCH                              kh                  lh 12 st 
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Rallylydnadshampionat: 

 

SE Rallych     kh  1 st     lh  4 st 

DK Rallych     kh    lh  1 st 

 

Agility: 

AgHD1    kh    lh  1 st 

 

Utställningschampionat: 

SE UCH:         kh  3 st       lh    9 st 

NO UCH:       kh  3 st       lh  10 st  

DK UCH:       kh  5 st       lh    6 st 

FI UCH           kh               lh    3 st 

CIB:                kh  4 st        lh    7 st  

LT CH             kh               lh    1 st 

NORD UCH    kh               lh    1 st  

 

Korningar och mentalbeskrivningar  

Under 2018 har de lokala aktivitetsområdena arrangerat sex MH och två MT.  

TACK till alla eldsjälar ute i landet, både i våra lokala aktivitetsområden och på lokala 

brukshundklubbar runt om i landet.   

Under 2018 har 23 långhår deltagit i mentaltest. Tidigare år har antalet deltagare varit 19 (2017) 

40 (2016), 35 (2015), 31 (2014), och 56 (2013). 8 har under senaste verksamhetsåret blivit 

godkända, och 8 har hunnit med exteriörbeskrivning och fått titeln Korad.  

2018 deltog 7 korthår i mentaltest. Tidigare år har antalet deltagare varit 14 (2017) 7 (2016), 6 

(2015), 14 (2014) och 5 (2013). Under senaste verksamhetsåret klarade 2 korthår godkänd 

mentaltest och 2 har efter exteriörbeskrivning titeln Korad.    

Mentalbeskrivningarna för långhåren ligger på 124 beskrivna under 2018, 138 (2017), 

155(2016), 181 (2015), 183 (2014) och 215 (2013). 

Hos korthåren har 51 beskrivits 2018, tidigare siffra 36 (2017),36 (2016), 51 (2105), 39 (2014) 

och 33 (2013).  

Då antalet registreringar varierar mellan åren så medför det olika stora årskullar. Det enda sättet 

att se om andelen MH-beskrivna minskar över tid är att se på siffrorna per årskull vilket görs i 

uppföljningen av RAS se aktuell måluppfyllelse för långhår resp. korthår .   

Oavsett så är det viktigt att få så många collies som möjligt till MH-beskrivning och vi hoppas 

att ännu fler vill mentalbeskriva sin collie under 2019!  
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Hälsa 

HD  

Under 2018 har 158 långhår röntgats, 182 (2017). 

Av dessa har 26 st dysplasi 16 %, 16 % (2017) 

Under 2018 har 49 korthår röntgats, 33 (2017). 

Av dessa har 2 st dysplasi 4%, 0 % (2017). 

ED 

Under 2018 har 86 långhår ED röntgats, 95(2017) 

Av dessa har 3 ED i någon grad 4%, (2%) 

Under 2018 har 34 korthår ED röntgats.  

Av dessa har 0 st ED i någon grad 0% (11%) 

 

ÖGON omlysta 

2014–115 st långhår 2014–14 st  korthår 

2015–113 st  2015 -12 st   

2016–105 st  2016- 23 st   

2017–78   st  2017- 16 st 

2018–83   st  2018–16 st 

 

Registreringar 2018 
 

Registreringarna för lång- och korthåren har minskat mot 2017. Det är fortfarande viktigt 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. Med fler hundar undersökta blir det verkliga 

antalet hundar som kan användas i avel större. 

 

  

Långhåren 

 

  Antal reg/år    2014   2015    2016   2017   2018 

Tikar (varav importer)      192    ( 17)     167    ( 13)     134    ( 18)     154    ( 6)     129    ( 8)  

Hanar (varav importer)      192    ( 7)     165    ( 9)     131    ( 6)     145    ( 8)     162    ( 8)  

Totalt      384    ( 24)     332    ( 22)     265    ( 24)     300    ( 14)     291    ( 16)  

           

 

Korthåren 

 

  Antal reg/år    2014   2015    2016    2017   2018  

Tikar (varav importer)      31    ( 1)     21    ( 1)     29    ( 3)     45    ( 2)     31    ( 3)  

Hanar (varav importer)      31    ( 3)     26    ( 3)     31    ( 3)     37    ( 1)     21    ( 1)  

Totalt      62    ( 4)     47    ( 4)     60    ( 6)     82    ( 3)     52    ( 4)  
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N/O för långhår- och korthårskullar 2018. 

Långhår 2018 (inom parantes 2017) 

52 (60) kullar med ett kullsnitt gällande N/O på 98,4 (95,6) 

83,5-90,0   8 kullar (15)           

90,5-99,5 19 kullar (20)             

>100 17 kullar (16) 

8 kullar saknar kullindex 2018 (orsak kan vara brutet, utlandsägd partner eller ej fått MI index 

vid parnings tillfället).            

2018 är lite bättre än 2017 gällande andel kullar med N/O>100 samt kullar med N/O <90,0. 

 

Korthår (inom parantes 2017) 

8 (14) kullar med ett kullsnitt N/O på 105.6 (2 kullar) 

80,5-90,0  0 kullar  (1) 

90,5-99,5  1 kull (4) 

> 100  2 kullar (7) 

5 kullar saknar kullindex 2018 (orsak kan vara brutet, utlandsägd partner eller ej fått MI index 

vid parnings tillfället).  

           

2018 är bättre än 2017 gällande kull snittet för N/O. 
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Avelspolicy långhårig Collie per årskull 

 

 

 

 

Det kortsiktiga målet för andelen röntgade är höjt i RAS dokumentet (2018–2023) till 60 %. 

Det långsiktiga målet för andelen MH beskrivna är höjt i RAS dokumentet till 60 %. Mer 

information finns i RAS dokumentet 2018–2023. 

 

 



 

            Svenska Collieklubben Årsmöteshandlingar 2019 

 

 

Sidan 13 

 

. 

 

 
Avelspolicy korthårig collie per årskull 

 

 

 

 

Det kortsiktiga målet för andelen röntgade är höjt i RAS dokumentet (2018–2023) till 70 %. 

Det långsiktiga målet för andelen MH beskrivna är höjt i RAS dokumentet till 60 %. Mer 

information finns i RAS dokumentet 2018-202 
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Rapport från arbetsgruppen Mentalt Sund Collie: 

Enligt SKK och SLU så är projektet Mental Sund Collie avslutat 2014 för deras del. Styrelsen 

har beslutat att tillsätta en ny grupp som heter Arbetsgruppen för Mental Sund Collie bestående 

av Katia Grzechnik S.k., Birgitta Åhman och Marie Baaz. Gruppen hade ett möte under 2018 

samt ett andra i januari 2019. 

Under 2018 har rasklubben erhållit två körningar av MI listor med hjälp av Katja Nilsson vid 

SLU som en service till SCK (och på frivillig basis utan särskild finansiering). 

 

Verksamhetsmål för arbetsgruppen Mental Sund Collie 2019  

• Att säkerställa leveransen av MI listor framöver. 

• Att arbeta för att mentalindex skall redovisas på avelsdata hos SKK 

Info gällande pågående collieutredning: 

I november 2017 ansökte Svenska Brukshundklubben och Svenska Collieklubben om 

hälsoprogram för collie baserat på mentalindex för nyfikenhet/orädsla. Svenska Kennelklubbens 

centralstyrelse avslog ansökan men beslutade samtidigt att man skulle ta en mer aktiv och 

ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Nu har arbetet med den så kallade 

collieutredningen kommit igång.   

Att Centralstyrelsen ville ta en mer aktiv roll i arbetet berodde på att det inom rasklubben råder 

stora åsiktsskillnader kring colliens mentalitet.  

I december 2017 träffades parterna igen för att diskutera fortsatta strategier. Centralstyrelsen 

beslutade därefter att tillsätta en utredning, collieutredningen. En utredningsgrupp tillsattes 

bestående av:  

• Ionie Oskarson, ordförande 

• Eva Eriksson 

• Anja Rydén Gramner 

• Christina Johansson 

• John Örvill 

• Helena Frögéli, sekreterare 

Utöver utredningsgruppen har en styrgrupp med representanter från styrelserna i Svenska 

Kennelklubben, Svenska Brukshundklubben och Svenska Collieklubben också tillsatts. 

Arbetet har påbörjats och nu är det viktigt att arbetsgruppen får arbetsro. Gruppen har 

därför enhälligt beslutat att inte sprida någon information om gruppens arbete. 

Gruppens minnesanteckningar kommer inte heller att vara offentliga. Första 

informationen blir i samband med att gruppen lämnar sin delredovisning till styrgruppen 

i juni 2019, som då beslutar hur informationen ska spridas vidare. 

För arbetsgruppen, Fjärås 2018-09-25 

Ionie Oskarson 

Ordförande i arbetsgruppen 

 
Källa: Svenska Kennelklubben  
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PR/information 

Klubbens tidning 

Ansvarig utgivare är ordförande Bengt Åke Bogren. Klubbens tryckta tidning Colliebladet 

utgavs med två nummer under 2018. Fyra nummer är planerade 2019. Tidningen har tryckts i 

Sverige hos Pipeline Nordic, Stockholm. 
 

Hemsida och facebook 

Domännamnet är fortsatt www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med 

tillhörande e-postfunktioner hos ett externt bolag, FS Data. Klubben uppdaterar själv hemsidan. 

Hemsidan är tillsammans med Facebook SCK:s viktigaste kommunikationskanal och därför 

behöver hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. 

Under sommaren 2018 har en ny webmaster grupp tagit över uppdateringarna bestående av 

Christina Johansson, Angelita Nooni och Jerker Sundling. 

En webbmail har skaffats för att underlätta kommunikationen 

  

Klubbens officiella e-postadresser är följande:  

ordforande@svenskacollieklubben.se 

viceordforande@svenskacollieklubben.se 

sekreterare@svenskacollieklubben.se 

medlemsansvarig: lenaogren1@gmail.com 

kassor@svenskacollieklubben.se 

webmaster.collieklubben@gmail.com 

colliebladet@svenskacollieklubben.se 

projektet@svenskacollieklubben.se 

sponsor@svenskacollieklubben.se 

valp@svenskacollieklubben.se  

pris@svenskacollieklubben.se 

kennel@svenskacollieklubben.se  

tackhund.sck@gmail.com 

 

Mässor och tävlingar  

 

Östra LA har haft en rasmonter på Stockholm Hundmässa och Norra Svealand LA var ansvarig 

för ras paraden. 

Västra LA har haft en rasmonter på MyDog i Göteborg i början på januari 

 

http://www.svenskacollieklubben.se/
mailto:ordforande@svenskacollieklubben.se
mailto:ordforande@svenskacollieklubben.se
mailto:viceordforande@svenskacollieklubben.se
mailto:sekreterare@svenskacollieklubben.se
mailto:lenaogren1@gmail.com
mailto:kassor@svenskacollieklubben.se
mailto:webmaster.collieklubben@gmail.com
mailto:colliebladet@svenskacollieklubben.se
mailto:projektet@svenskacollieklubben.se
mailto:sponsor@svenskacollieklubben.se
mailto:valp@svenskacollieklubben.se
mailto:pris@svenskacollieklubben.se
mailto:kennel@svenskacollieklubben.se
mailto:tackhund.sck@gmail.com
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Slutord 

 

Styrelsen har under året haft många frågor och ärenden att ta ställning till och fatta beslut om. 

Styrelsen har genomfört ett stort antal telefonmöten men också några fysiska arbetsmöten. 

Vi har fungerat mycket bra tillsammans och haft många givande diskussioner om de beslut som 

fattats. Vi har inte nått ända fram med alla frågor som klubben ska arbeta med. Detta beror till 

stor del på den ” motvind" som råder från vissa håll inom klubben samt att det är många områden 

som klubbens arbete spänner över. 

Den viktigaste frågan för alla raser och särskilt för Collien är mentaliteten och denna svåra fråga 

utreds nu av arbetsgrupp som är sammansatt av SKK. Delrapport kommer om cirka 6 månader 

och skall slutredovisas om ett år. Tills den utredningen är redovisad avvaktar klubben något med 

den mentala frågan. Dock fortsätter vi enligt klubbens fastställda RAS dokument med att arbeta 

för att flera hundar skall mentalbeskrivas och att säkerställa fortsatt redovisning av MI listorna. 

Vi hoppas också att ännu flera medlemmar vill deltaga aktivt inom klubben för att vi ska värna 

vår ras och att alla verksamheter och intressen känner sig välkomna. 

Våra lokalområden är viktiga inkörsportar för nya medlemmar och där kan den ”vanliga" 

medlemmen känna tillhörighet och få information om klubben och Collie-rasen. SBK:s klubbar 

är också viktiga för vår ras och för medlemmar som vill arbeta med hunden. Det finns också 

flera klubbar och verksamheter som är lämpliga för Collien. Det kan vara vallning, agility, 

nosework med flera.   

Vi vill tacka alla som på ett konstruktivt och vänligt sätt stöttat oss och hjälpt oss framåt med det 

viktiga arbetet i rasklubben och har förståelse för att visst arbete kräver tid. 

Hur vill du se klubben i framtiden? Vill du bidra med respekt och förståelse för olika meningar 

och uppfattningar i framtiden? Ska vi alla lägga ner ”stridsyxan" och börja arbeta med 

samverkan och respekt? 

Med hopp om detta önskar vi styrelsen att alla kan ställa upp på konstruktivt positivt arbete med 

klubben! 
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Vi vill tacka de lokala aktivitetsområdenas förtroendevalda och alla medlemmar som på olika 

sätt bidragit till klubbens verksamhet under året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Åke Bogren Marketta Mokko Angelita Nooni 

Ordförande Vice ordförande Sekreterare 

 

 

Mia Hansson Lena Ögren Christina Johansson 

Kassör Ledamot Ledamot 

 

 

Linda Pettersen Jerker Sundling                      Lise Lotte Häger 

Ledamot   Suppleant 1          Suppleant 2 

 

 

                          


