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Broholmerföreningens Årsmöte 2017 
 
 
 
DAGORDNING 
 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av personer (2 st) att jämte ordförande och protokollförare justera protokoll 

5. Godkännande av dagordning 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Årsmötets behöriga utlysande 

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2016 

9. Revisonsberättelse och fastställande av balansräkning för 2016 

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

11. Behandling av eventuellt inkomna motioner och styrelsens förslag 

12. Verksamhetsplan för 2017 

13. Budgetplan för 2017 

14. Hedersmedlem 

15. Val av ordförande 

16. Val av kassör 

17. Val av övriga ledamöter 

18. Val av suppleanter och suppleantordning 

19. Val av revisorer 

20. Val av revisorsuppleanter 

21. Val av valberedning 

22. Avtackning av avgående styrelse 

23. Årsmötet avslutas 
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Styrelse 2016 
 
Den av årsmötets valda styrelse har haft följande sammansättning 
 
Ordförande  Yvonne Palm 

Vice ordförande Anne Lundin 

Ordinarie ledamöter Irja Solner 

  Annika Schröder 

  Maria Stengaard 

  Ulrika Dahlberg 

  Peter Lennby t.o.m 2016-xx-xx 

Suppleanter  Mikael Klingsander 

  Patrik Martinsson 

 

Firmatecknare Irja Solner och Annika Schröder 

 

 

 

 

--------------------------------------  

Yvonne Palm 

 

--------------------------------------- ------------------------------------------ 

Anne Lundin   Irja Solner 

 

---------------------------------------- ------------------------------------------- 

Annika Schröder   Maria Stengaard 

 

----------------------------------------- -------------------------------------------- 

Ulrika Dahlberg  Peter Lennby 

 

----------------------------------------- -------------------------------------------- 

Mikael Klingsander  Patrik Martinsson 
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Ordförandes rader 

 

 

Under verksamhetsåret har det varit en starkt ökad aktivitet i föreningen. Många krafter i 

föreningen har gjort sitt yttersta, för att bevara, entusiasmera och utveckla föreningen och 

rasen för framtidens utmaningar.  

 

Idag är det en stabil organisation, med många  nya medlemmar.  

 

Styrelsens verksamhetsberättelse ger goda exempel på nytänk, kärlek och passion för vår 

älskade Broholmerhund. Är en stolt och glad ordförande, för världens finaste 

Broholmerförening.  

/Yvonne Palm 
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Styrelsens Verksamhetsberättelse 2016 

 

 

(Historik) 

19 mars 

Även i år valdes Spånhult Herrgård som plats för hundpromenad samt middag dagen innan 

årsmötet skulle hållas.  

Det var en trevlig tillställning med ca 20 deltagare 

 

20 mars 

Årsmötet hölls med start från 10,00  

Proposition hade inkommit om att lägga Broholmerföreningen vilande då det inte tycktes 

finnas några personer som kunde sätta samman en styrelse samt att många från den gamla 

styrelsen hade valt att kliva av. Mötet avslutades med att ett enhälligt beslut togs av årsmötets 

medlemmar att Broholmerföreningen skulle läggas vilande 3-5 år) 

 

24 april  

Extra årsmöte hölls då det fanns personer som var intresserade av att driva föreningen vidare 

och en ny styrelse sattes samman. 

 

Gällande Broholmernytt så gavs det sista numret ut i juni och detta beslut togs då vi satsar på 

att ha en mer ”levande” hemsida/facebooksida 

 

Antalet medlemmar under året har växt med rask takt. Det har tillkommit 69 st medlemmar 

under 2016 vilket är en imponerande siffra för en så pass liten förening. Vi ser fram emot att 

växa ytterligare under åren som kommer.  

 

Under 2016 har arbetet med att revidera RAS broholmer inletts. 

 

Den 3-4 december debuterade Broholmerföreningen på Stockholms Hundmässa 

 

Styrelsen har haft ett konstituerande möte och fyra styrelsemöten (2 fysiska och 2 via telefon) 

Med denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få tacka för det gångna året 
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Valpförmedlarens verksamhetsberättelse 2016 

 

Tillgången på valpar har under 2016 varit skral. Resultatet av kullar i Sverige/Norge är 
följande: 
 
Lykke, Norge födde en valp i Mars 
Disa, Sverige födde 2 valpar i Juli 
Lubbe, Norge födde 11 valpar i Oktober, men hon låg tyvärr ihjäl två stycken. 
 
Av dessa 12 valpar har 8 stycken sålts till intressenter på vår Valplista. 
 
Från Danmark, via Danska Broholmersällskapets Intl. Puppy Advisor, har 10 valpar hittat 
ägare i Sverige genom Valplistan. 
 
Två intressenter på Valplistan tog saken i egna händer och fann valp i Danmark. 
 
Två Broholmertikar är omplacerade under året till intressenter på Valplistan. 
 
Under 2016 har det inkommit ca 400 mail. Lika många har skickats. Utöver detta har en hel 
del telefonsamtal mottagits. 
 
68 personer har mailat intresse för Broholmer under året, 36 föregående år. Dessa har 
informerats om ras, tillgång, uppfödare, import etc. Av dessa har 46 stycken satts upp på vår 
valplista.  Denna lista hade per 31/12 2016, 41 personer jämfört med 19 stycken föregående 
år. 
 
Intresserade: ökning med 90%.  Valplistans antal personer: ökning med 117% 
 
Flera av personerna på valplistan önskar valp först om ett eller två år och några svarar inte på 
de mail jag sänder ut emellanåt, i ett försök att hålla listan uppdaterad. Detta är inte optimalt, 
då det därför inte är möjligt att veta hur många som faktiskt är aktuella för valpköp. 
Kontakt har också varit flitig med de få potentiella uppfödare som för nuvarande finns i 
Sverige/Norge. 
 
Eva Käll 
Valpförmedlare Broholmerföreningen Sverige/Norge 
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Styrelsens Verksamhetsplan 2017 

 

Fortsätta att hålla vår hemsida uppdaterad och levande. Detsamma gäller för vår facebooksida 

 

Vi ska arbeta för att alla broholmerägare är medlemmar i föreningen 

 

Samarbetet med det Danska Broholmerselskabet, och kontakten med Broholmer International 

är god och vi ska fortsätta hålla sambetet på den nivån. 

 

Fortsätta med att främja aveln av mentalt och fysiskt sunda hundar som uppfyller de krav 

som, vid parningstillfället, ställdes av Danska kennelklubben, Svenska kennelklubben, 

Broholmerselskabet i Danmark samt Broholmerföreningen Sverige/Norge. 

 

Fortsätta att visa upp våra hundar i olika sammanhang för att få fler att upptäcka vår härliga 

ras.  

 

Under maj kommer ett broholmerläger att hållas i Gammelkroppa 

 

BPH inplaneras för broholmer vår och höst 2017  

 

Föreningen kommer att ha en rasmonter på Stockholm Hundmässa för att sprida kunskap och 

information om vår ras 

 

Revidering av RAS ska vara färdig under 2017 
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Balansräkning 

 

Ingående balansräkning 
   Per 2016-01-01 

    

     Kassa                       -       
   Konto        37 657,25     
 

Eget kapital        37 657,25     

Sparkonto, depositioner      148 375,02     
 

Skuld depositioner      148 375,02     

Summa tillgångar      186 032,27     
 

Summa eget kapital      186 032,27     

     

     Resultaträkning 2016 
    2016-01-01 - 2016-12-31 

   

     Intäkter 
  

Kostnader 
 Medlemsavgifter   32 841,01    

 
Avgift Plusgiro/Nordea                931,50     

Sponsring 1 000,00    
 

Porto och kontorsmaterial               318,70     

Exteriörbedömningen  
  

Externa kostnader, hemsida, kassör              983,75     

Kapitalvinst depositioner 
 

Medlemskap i Broholmerselskapet                        -       

Inbetalda depositioner  
  

Avgift till SBHK            7 055,00     

   
Medlemskap i DKK                        -       

   
Medlemskap i Broholmer Deutschland                        -       

   
Utgifter exterörbedömningen        15 351,00     

   
Årsmötet        15 467,50     

   
Övrigt              245,00     

   
Återbetalning depositioner        24 500,00     

   
Summa kostnader        64 852,45     

   
Årets förändring depositioner *) -      34 550,36     

   
Årets resultat           3 538,92     

Summa        33 841,01     
 

Summa        33 841,01     

     

     Utgående balansräkning 
   per 2016-12-31 

    

     Kassa                       -       
 

Eget kapital, IB        37 657,25     

Konto        41 196,17     
 

Årets resultat           3 538,92     

Sparkonto, depositioner      117 824,66     
 

Skuld depositioner*      117 824,66     

Summa tillgångar      159 020,83     
 

Summa skulder och eget kapital      159 020,83     

     

   
*) 20500kr + 14050,36kr där den senare summan 

   
är ej utbetalda depositioner äldre än 4 år 

   
som därmed tillfaller föreningen 
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Budget 2017 

 

 

Intäkter 
 Medlemsavgifter huvudmedlem (Broholmerägare) 25 000,00  

Medlemsavgifter huvudmedlem 12 000,00  
Medlemsavgifter familjemedlem 3 000,00  

     
Summa: 40 000,00  

  
  Kostnader 

 Avgift Plusgiro/Nordea 1 200,00  
Porto, kontorsmaterial 2 500,00  
Telefonavg för styrelsemöten 100,00  
Medlemsavgift Dansk Broholmerselskab 738,00  
Medlemsavgift SBHK 6 535,00  
Medlemsavgift Broholmer Deutchland 480,00  
Medlemsavgift Finska Broholmerföreningen 500,00  
Ordförandeträff/fullmäktige SBHK körersättningar 4 000,00  
Externa kostnader; hemsidan 1 000,00  
Kostnad årsmöte 4 500,00  
Exteriörbedömning 0,00  
Utbildning medlemmar, Gammelkroppa 12 000,00  
Utställning, Sthlms hundmässa 5 000,00  
 
Övrigt 500,00  

Summa: 39 053,00  

  Resultat 947,00  
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Revisionsberättelse 

 

 

 


