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3.  Verksamhetsmål för 2020 samt inriktning för 2021 

Styrelsens förslag till verksamhetsmål gällande aktiviteter i LA för 2020 

Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, 
mentalbeskrivningar och korningar, exteriörbeskrivningar samt medlemsmöte. 

Styrelsens förslag till övergripande verksamhetsmål för 2020 

● Att fortsätta arbeta för att öka antalet medlemmar 

● Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde 
● Att medverka vid mässor och andra större evenemang 
● Att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är 
● Att arbeta tillsammans med SBK:s AG för Collie gällande avelsansvaret 
● Att utveckla ett tydligare organ där valpköpare kan få information om vad de behöver 

tänka på vid val av kull  
● Att under året hitta en ersättning till dropbox pga. kostnadsskäl 

Styrelsens förslag prioriterade mål enligt RAS för verksamhetsåret 2020 

MÅL från RAS finns inom 7 områden. Målen är ofta utformade utifrån två delar: 1. Att 
undersökas 2. Utfall av undersökningen.  
För att vi   

1. Mål inavel  
Underlätta för uppfödare att hitta avelsdjur 

2. Mål Ögon 
Inget prioriterat mål 

3. Mål HD 
Få fler att röntga 
Att fortsätta att sprida kunskap om index (HD och Mental) till alla klubbens 
medlemmar och blivande valpköpare 

4. Mål MH 
Få fler till start på MH 
Säkerställa tillgång på mentalfiguranter  

5. Mål Mentalindex 
Att fortsätta att sprida kunskap om index (HD och Mental) till alla klubbens 
medlemmar och blivande valpköpare 

6. Mål Brukbarhet 
Öka intresset för att starta på bruksprov samt vallning 

7. Mål Exteriör 
Att LA arrangerar fler Exteriörbeskrivningar 
Att utbilda fler exteriörbeskrivare för collie 
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Verksamhetsinriktning för 2021 

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

● Att genomföra en avelsmålskonferens våren 2021 

● Att fortsätta arbeta för att öka antalet medlemmar 

● Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde 
● Att medverka vid mässor och andra större evenemang 
● Att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är 
● Att arbeta tillsammans med SBK:s AG för Collie gällande avelsansvaret 
● Att utveckla ett tydligare organ där valpköpare kan få information om vad de behöver 

tänka på vid val av kull  
● Att se över vilka mål i RAS som ska prioriteras 

 


