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Broholmerföreningens Årsmöte 2019 
 
 
 
DAGORDNING 
 
 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De 

valda justerarna är dessutom rösträknare 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

8. Fastställande av dagordningen 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

14. a) Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter 

b) Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 

16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar  

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16 

18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 januari 

anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska 

styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 

* Nya stadgar 2019 
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Broholmerföreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2018 
 
 

Ledamöter Maria Stengaard Ordförande 

Anne Lundin  Vice Ordförande 

Irja Solner  Kassör 

Annika Schröder Sekreterare 

Ulrika Dahlberg Ledamot 

Patrik Martinsson Ledamot  

Maria Ohlsson Ledamot  

 

Suppleanter Mikael Klingsander  

Anniken Sander 

Mona Elisabeth Sörå 

Linda Vasel 

 

Revisorer Göran Johansson 

Lennart Flood 

 

Revisorsuppleanter Agneta Flood 

Ulla Käll 

 

Valberedning Eva Käll  Sammankallande 

Karin Jarl  

Marthe Grav 

 

Valpförmedlare Eva Käll 

 

 

Årsmöte 

Årsmötet ägde rum på Spånhults Herrgård i Jönköping 2018-03-25 

21 st medlemmar deltog på årsmötet 
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Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft ett konstituerande möte och 4 styrelsemöten (1 fysiskt och 3 via  

telefon) 

 

Medlemmar 

Per 2018-12-31 hade föreningen antal medlemmar enligt följande: 

Fullbetalande medlemmar  158 

Familj  41 

Utlandsmedlemmar fullbet  12 

Utlandsmedl. Familj  1 

Hedersmedlemmar  2 

Totalt antal  214 st 

 

Ekonomi 

Resultat per 2018-12-31 14.611,79 

 

Valphänvisning 

Under 2018 ökades antalet kullar i Norge och Sverige med 1 kull. Antalet födda valpar blev 
28 stycken fördelat på 4 kullar. Detta var en ökning med 40% från föregående år. 
 
Vega i Norge födde 8 valpar. Uppfödare Anniken Sander 
Ambra i Sverige födde 7 valpar. Uppfödare Annika Hultin 
Röja i Sverige födde 5 valpar. Uppfödare Anne Lundin 
Alva i Sverige födde 9 valpar. Uppfödare Cecilia Oden 
Av dessa hittade 19 hem till valpköpare på Valplistan.  
 
I Danmark hade man en ”valpboom” 2018, vilket gjorde att flera danska uppfödare 
annonserade sina valpar via olika media. Då jag under försommaren insåg att vi inte skulle få 
fler kullar och det fortfarande var många som inte hittat valp, sändes mail ut till alla på 
valplistan, med länkar i Danmark där man kunde hitta valp. Flera utnyttjade denna möjlighet, 
men jag är osäker på hur många. Jag är endast säker på 3 stycken som tagit saken i egna 
händer. 
Ingen valp har genom mig förmedlats från Danmark och heller ingen ompacering har skett. 
Intresset för Broholmer till mig, har ökat med 2% under 2018 från föregående år. Antalet 
personer som visat intresse är 89 och av dessa har 66 stycken valt att sätta upp sig på 
valplistan. Alltså är intresset tämligen konstant. Att vi inte ser en ökning kan ju bero på att 
okänt antal personer köpt Broholmer i Danmark under 2018. 
Per 31/12-18 hade vi 38 namn på vår valplista. Med tanke på att 22 stycken på valplistan 
köpte valp av de 66, så har 6 stycken valt att hoppa av. Detta av olika anledningar. Av dessa 
har 3 köpt hund av annan ras. 
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Försök görs 2-3 gånger/år med att hålla valplistan så uppdaterad som möjligt. Alla är tyvärr 
inte så bra på att svara på dessa mail, trots påminnelse, både i form av mail och sms. Några på 
valplistan får jag helt enkelt inte tag på. Jag kan inte stryka dem från listan så länge de har 
betalt medlemsavgift, pga detta kanske inte valplistan är helt korrekt. 
En konklusion av detta är att Broholmer intressenter i Sverige och Norge till stor del använder 
sig av vår valplista i sökandet efter en valp. 
Ca 450 mail har inkommit och besvarats under året, samt en hel del telefonsamtal.  
Några besök från intressenter har vi haft och jag är väldigt glad över gensvaret, vad gäller 
viljan att vara ”Besöksfamilj”, givit.  
Optimistiska kan vi vara inför 2019, då fler än någonsin, planerar för Broholmerkull. 
 

Hemsidan 

Hemsidan sköts av Anne Lundin och det uppdateras kontinuerligt med allt från aktiviteter 

som vi har haft inom föreningen till planerade och genomförda parningar. 

Vi har under året även köpt in adressen www.broholmer.se så den ligger länkad till 

www.broholmeren.org . Detta är för att underlätta för folk att hitta rätt sida på en gång 

På Facebook har vår förening ca 720 st medlemmar vilket vi anser som högt antal medlemmar 

och vi växer för varje år som går, vilket vi tycker är jättekul.  

 

Avelskommittén 

Broholmerföreningens avelskommitté bildades hösten 2018. Under de månader som var kvar 

på 2018 har vi arbetat med att sammanställa den hälsoenkät som skickades ut till samtliga 

broholmerägare i Sverige och Norge under våren 2018. 

Sammanställningen finns som bilaga 1 till årsmöteshandlingarna och nämns också under 

rubrik RAS. 

Avelskommittén har under 2018 också utvärderat RAS. 

 

Förutom sammanställningen av hälsoenkäten samt utvärdering av RAS har inga andra 

ärenden remitterats till avelskommittén från Broholmerföreningens styrelse. 

Avelskommittén har inte haft någon budget under 2018. 

 

RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) 

Hälsoenkät 
Under 2018 genomförde Broholmerföreningen en hälsoenkät. Enkäten mejlades ut till 
Broholmerföreningens medlemmar. Det lades också ut länkar till enkäten på föreningens 
hemsida samt facebooksida. 
 
Det inkom 88 svar men alla 88 har inte svarat på samtliga frågor. 
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Enligt hälsoenkätens svar så ser hälsoläget gott ut när det gäller broholmer i Sverige och 
Norge. Det finns dock några punkter som är värt att beakta: 
 
När det gäller öronproblem beskriver 58% någon form av problem. De flesta är dock av 
övergående art. 
 
När det gäller klåda har 34% någon gång haft klåda men även här är det, för de flesta hundar, 
av övergående art. 
 
När det gäller lipom så har 45% av hundarna någon gång haft lipom. De flesta har dock inte 
haft några problem av det. 
 
26% svarar att hunden någon gång visat symtom på allergi och 17% har konstaterad allergi. 
 
Endast 7 hundar, i enkäten, är scannade för aortastenos. 42% av de röntgade hundarna är fria, 
42% ligger i gråzonen och 14% svarar att hunden har en liten aortainsufficiens.  
 
Eftersom det endast finns svar gällande 7 hundar ska man kanske inte dra alltför långtgående 
slutsatser av resultaten men det kan ändå vara en bekräftelse på att problemet är värt att ta på 
allvar och att man bör följa Broholmerföreningens rekommendation om scanning innan avel. 
 
Endast 7 svarar att deras hanhund är avelsgodkänd. Tar man bort de som är för unga så är det 
endast 22% av hanhundarna som är avelsgodkända medan 56% av tikarna är det. 
Hela sammanställningen av hälsoenkäten finns som bilaga 1 
 
Leder 
När det gäller HD- och ED-röntgen så är antalet hundar som röntgats sedan 2013 (då aktuellt 
RAS skrevs) väldigt litet. Det är därför svårt att utläsa någon trend när det gäller hälsan på 
dessa områden. 
 
HD 
 
2013 röntgades 5 hundar. 40% av dessa hade HD A eller B och 60% hade HD C. 2014 
röntgades 7 hundar som samtliga hade HD A eller B. 2015 röntgades endast en hund med 
resultat A. Något resultat för senare år har, i skrivandets stund, inte publicerats. 
 
Diagnos	 2007	 2008	 2010	 2012	 2013	 2014	 2015	
HD	grad	A	 6	(85,7%)	 		 1	(25%)	 3	(75%)	 1	(20%)	 5	(71,4%)	 1	(100%)	
HD	grad	B	 1	(14,3%)	 1	(33,3%)	 2	(50%)	 1	(25%)	 1	(20%)	 2	(28,6%)	 		
HD	grad	C	 		 1	(33,3%)	 		 		 3	(60%)	 		 		
HD	grad	D	 		 1	(33,3%)	 1	(25%)	 		 		 		 		
HD	grad	E	 		 		 		 		 		 		 		
Totalt	antal	
undersökta	 7	 3	 4	 4	 5	 7	 1	
Snittålder	för	
undersökning	 21	 29	 20	 20	 23	 21	 18	
Antal	födda	 7	 7	 10	 5	 12	 13	 7	
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ED 
 
När det gäller ED röntgades 2013 5 hundar som samtliga hade ED 0. 2014 röntgades 7 
hundar. 1 hade ED 0, 4 hade ED 1, 1 hade ED 2 och 1 hade ED 3. 2015 röntgades endast 1 
hund med resultat ED 0. Något resultat för senare år har, i skrivandets stund, inte publicerats. 
 
  2010  2012  2013
  2014  2015 
ED UA (0) 1  2  6 
 1  3 
ED grad 1 1  1   
 4  1 
ED grad 2 2     
 1  
ED grad 3   1   
 1 
Totalt antal  
undersökta 4  4  6 
 7  4 
 
  
Föreningens mål är att behålla den förhållandevis höga % röntgade hundar trots att vi från och 

med 180101 har tagit bort depositionsavgifterna som var en extra morot för att 

broholmerägare skulle röntga sina hundar för HD/ED. 

 

Aortastenos 

Ett fåtal fall av aortastenos har upptäckts hos broholmer och därför rekommenderar 
Broholmerföreningen att de hundar som ska gå i avel scannas för detta. 
 
I den hälsoenkät som skickades ut under 2018 framkom följande när det gäller aortastenos:  
 
Endast 7 hundar, i enkäten, är scannade för aortastenos. 42% av de röntgade är fria, 42% 
ligger i gråzonen och 14% svarar att hunden har en liten aortainsufficiens. Eftersom det enbart 
finns svar gällande 7 hundar ska man kanske inte dra alltför långtgående slutsatser av 
resultaten men det kan ändå vara en bekräftelse på att problemet är värt att ta på allvar och att 
man bör följa Broholmerföreningens rekommendation om scanning innan avel. 
 
Mentalitet 
 
MH 
 
 
Sammanställning per år   2010    2012    2013    2014    2015    2016    2018  
Antal födda 10 5 12 13 7 2 21 
Känd mental status 4 3 7 5 2 - - 
  varav - hanar 1 1 4 2 1 - - 
           - tikar 3 2 3 3 1 - - 
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Beskrivaren avbryter - - - - - - - 
Ägaren avbryter - - - - 1 - - 
Avbrutit MH (före 2002-07-01) - - - - - - - 
Oacceptabelt beteende - - - - - - - 
Ägaren avstår skott - - - - - - - 
Avsteg från avreaktion - - - - - - - 
 
 
BPH 
 
Sammanställning per 
år  

   
2009  

   
2010  

   
2011  

   
2012  

   
2013  

   
2014  

   
2015  

   
2016  

   
2017  

   
2018  

  Totalt för 2009-
2018  

Antal födda       10       5     12     13     7     2       21     70  
Antal starter BPH               1     2           3  
   varav genomförda 
BPH               1     1           2  

Med skott               1     1           2  
   varav - hanar               1     1           2  
   varav - tikar               0     0           0  
Utan skott               0     0           0  
   varav - hanar               0     0           0  
   varav - tikar               0     0           0  
Ägaren avstår skott               0     0           0  
Beskrivaren avbryter               0     1           1  
Ägaren avbryter               0     0           0  
Oacceptabelt 
beteende               0     0           0  

Fördjupad 
genomgång               0     0           0  

 
 
De senaste åren (till och med 2017) har det fötts väldigt få broholmer i Sverige. 2018 föddes 
det 27 stycken i Sverige/Norge och det planeras flera parningar under 2019.  
 
2018 registrerades 26 broholmer i Sverige. Det är nästan lika många som registrerades totalt 
under de tre föregående åren.  
 
I och med att så få broholmer har registrerats är också antalet hundar som genomfört 
MH/BPH förhållandevis litet. Allt fler anser att BPH är en mentalitetsutvärdering som passar 
broholmer bättre än MH.  För att uppmuntra fler broholmerägare att genomföra BPH med sin 
hund kommer det under våren 2020 anordna ett BPH i föreningens regi. 
 
Inavelstrend 
Inavelsgraden var 2013 1,8%. 2018 var den 1,1%  
 

   2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018  
Inavelsgrad     -   0,5 %    -   2,5 %    1,8 %    3,8 %    0,8 %    1,8 %    -   1,1 %  
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Utställningskommittén 

Broholmerföreningens utställningskommitté bildades hösten 2018.  

Ingen verksamhet har förekommit sedan kommittén bildades. Inga andra ärenden har 

remitterats till utställningskommittén från Broholmerföreningens styrelse. 

 

Rasmonterkommittén 

Broholmerföreningens rasmonterkommitté bildades hösten 2018. 

Ingen verksamhet har förekommit sedan kommittén bildades. Inga andra ärenden har 

remitterats till rasmonterkommittén från Broholmerföreningens styrelse. 

 

Övrig verksamhet under året 

 Sedvanlig hundpromenad / hundsläpp 24 mars, samt middag på kvällen. Det var en 

trevlig tillställning med ca 25 st deltagare 

 Annika Schröder medverkade på SKK Webbinarium gällande GDPR 25 april 

 Annika Schröder medverkade på SKKs information om HD Index som hölls 6 maj i 

SKKs lokaler i Rotebro 

 Föreningen anordnade sitt andra läger för våra medlemmar 7 – 9 september.                    

Vi höll till i Gammelkroppa (Filipstad). Det anordnades tipspromenad under 

fredag/lördag. 

Vi hade även bjudit in Yvonne Magnusson som är viltspårdomare. Medlemmarna fick 

teoriutbildning samt ett prova-på-spår med viltklöv, vilket var uppskattat och alla var 

jätteduktiga.  
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Vi gjorde även iordning utställningsringen så de som skulle ställa på söndagen fick 

träna lite. Vi avslutade lördagen med en gemensam middag och lottdragning. 

 

På söndagen så hade vi en inofficiell utställning med Carina Andersson Rapp som 

domare.  

Här deltog 13 st hundar och dagen slutade med: 

BIR valp Hoksel Garm   

BIM valp Broholmerskogens Luna 

BIR   Brombasken Bolde 

BIM   Sejlsigs Karla 

 

Under helgen så deltog ca 30-tal ägare med hundar så det var en mycket lyckad och 

väldigt trevlig helg! 

 

 Annika Schröder, Maria Stengaard Sörensen och Anne Lundin medverkade på SBHKs 

ordförandekonferens som hölls 13 oktober.  
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Med denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få tacka för det gångna året. 

 

 

__________________________________          

Maria Stengaard 

Ordförande 

 

 

__________________________________               ________________________________ 

Anne Lundin                    Irja Solner 

Vice Ordförande                    Kassör 

 

 

__________________________________           ________________________________ 

Annika Schröder   Ulrika Dahlberg 

Sekreterare   Ledamot 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Patrik Martinsson    Maria Ohlsson 

Ledamot    Ledamot 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Mikael Klingsander   Anniken Sander 

Suppleant   Suppleant 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Mona Elisabeth Sörå   Linda Vasel 

Suppleant   Suppleant 
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Verksamhetsplan 2019 

 

 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 Dansk Broholmerselskab 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 Svenska kennelklubben och 

Broholmerföreningen. 

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

härliga ras.  

 Officiell rassspecial i Norje Boke 2019-08-04 

 Under september kommer ett Broholmerläger att hållas i Gammelkroppa med 

föreläsare eller aktivitet och även detta år en inofficiell rasspecial 

 Vi är optimistiska inför 2019 med fler planerade parningar 

 Föreningen ska deltaga på SBHKs konferenser och aktiviteter 

 Föreningen ska i den mån det går närvara vid arrangemang som SKK erbjuder och 

som rör klubben och dess verksamhet 

 

Verksamhetsplan avelskommittén 

Avelskommittén består, i nuläget, av tre personer. Två bor i Sverige och en i Norge och då 

avståndet, geografiskt, är långt kommer avelskommittén framför allt att bedriva sitt samarbete 

via mail. 

Under 2019 ska kommittén arbeta med att se över de krav Broholmerföreningen ställer för att 

en broholmer ska vara avelsgodkänd. Den hälsoenkät som skickades ut under 2018 ska 

utvärderas och ligga till grund för eventuella förändringar när det gäller kraven. 

Dansk Broholmerselskab arbetar med att skriva det första RAS när det gäller broholmer i 

Danmark. Avelskommittén kommer under 2019 ha ett nära samarbete med Dansk 

Broholmerselskabs avelskommitté (SAM) när det gäller RAS så att vi i Broholmerföreningen 

tar en större hänsyn till broholmerrasen internationellt. Bland annat när det gäller aortastenos 

och degenerativ myelopati finns en del information i Dansk Broholmerselskabs blivande RAS 

som vi kanske bör inkludera i vårt RAS. 
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Det har fötts få broholmer i Sverige mellan 2013 och 2017 (fler i Norge) och därför har det 

hittills inte varit aktuellt med någon form av uppfödarmöten eller uppfödarutbildningar i 

Broholmerföreningens regi.  

Under 2018 föddes fyra kullar och ännu fler är planerade under 2019. Om antalet födda kullar 

fortsätter att vara förhållandevis högt kan det, i framtiden, vara aktuellt med något gemensamt 

evenemang för broholmeruppfödare.  

Hittills har samtliga broholmerkullar som fötts i Sverige och Norge annonserats via 

Broholmerföreningens hemsida och samtliga föräldrardjur har uppfyllt de krav 

Broholmerföreningen ställer för avel. Kommittén ska arbeta för att detta även ska vara fallet i 

framtiden.  

I nuläget ses inget behov av någon budget när det gäller avelskommittén. 

 

Utställningskommittén 

 Ska arbeta för att ta fram auktoriserade domare inför våra utställningar 

 Ta del av den information som kommer från SKK och SBHK gällande utställningar 

samt domare 

 Köpa in det material som behövs för att genomföra utställning 

 Genomföra minst 2 st möten inom kommittén per år 

 Anordna en inofficiell rasspecial i Gammelkroppa 

 Medverka med SBHK för en officiell rasspecial i Norje Boke 2019-08-04 

 

Rasmonterkommittén 

 Ha kontakt med SKK gällande information om rasmonter på Stockholm Hundmässa 

 Köpa in det material, samt biljetter, som behövs för att genomföra rasmonterarbete 

 Ta kontakt med medlemmar för att få in hundar samt ägare som är villiga att visa upp 

sina hundar och ge informtion till besökande på mässan 
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Balans och resultaträkning 

 

Ingående balansräkning 
    Per 2018-01-01 
    

     Kassa                       -       
 	  Konto           7 122,52     
 

Eget kapital           7 122,52     

Dep konto      100 324,66     
 

Skuld depositioner      100 324,66     

Sparkonto        14 050,36     
 

Sparkonto        14 050,36     

Summa tillgångar      121 497,54     
 

Summa eget kapital      121 497,54     

     

     Resultaträkning 2018 
    2018-01-01 - 2018-12-31 
    

     Intäkter 
  

Kostnader 
 Medlemsavgifter   25 420,74    

 
Avgift Plusgiro/Nordea             1 395,50     

Sponsring                       -       
 

Porto och kontorsmaterial               673,00     

Gammelkroppa 6 840,00    
 

Externa kostnader, hemsida           1 217,50     

Förfallna depositioner        27 500,00     
 

Visma           3 885,00     

Inbetalda depositioner                        -       
 

Avgift till SBHK            7 685,00     

SBHK 500,00    
 

Utbildning           4 800,00     

Övrigt                   5,00     
 

Gammelkroppa           8 210,00     

   
Sthlm hundmässa           1 280,00     

   
Utgifter styrelsemöte           1 520,00     

   
Årsmötet           8 665,00     

   
Övrigt              598,00     

   
Återbetalning depositioner           5 000,00     

   
Summa kostnader        44 929,00     

	 	  
Årets förändring depositioner        15 000,00     

   
Årets resultat              336,74     

Summa        60 265,74     
 

Summa        60 265,74     

     
     Utgående balansräkning 

    per 2018-12-31 
    

     Kassa                       -       
 

Eget kapital, IB           7 122,52     

Konto           7 459,26     
 

Årets resultat              336,74     

Depositionskonto*        65 324,66     
 

Sparkonto        36 550,36     

Sparkonto        36 550,36     
 

Skuld depositioner*        65 324,66     

Summa tillgångar      109 334,28     
 

Summa skulder och eget kapital      109 334,28     

	 	  	 	*	depositioner	tillfaller	föreningen	2019	
	 	 	

	 	 	 	 	



Broholmerföreningen	Årsmöte	2019	 Page	15	
 

Budget 2019 

 

Intäkter 
  Utställning Gammelkroppa 5 000,00  (räknat på 20 deltagare á 250 sek) 

Utställning Norje Boke 4 500,00  (räknad på 15 deltagare á 300 sek) 
Lotteriförsäljning  3000,00 (räknat på ca 150 st sålda lotter och sponsrade vinster) 
Medlemsavgifter fullbetalande 36 000,00  (räknat på ca 120 st) 
Medlemsavgifter familjemedlem 3 000,00  (räknat på ca 30 st) 

   

   Summa: 51 500,00  
 

   

   Kostnader 
  Avgift Plusgiro Nordea 1 200,00  

 Porto o kontormaterial 2 500,00  
 Swishavgift 500,00  
 Visma serviceavtal 1 400,00  Årsavgift för service 

Telefonavg för styrelsemöten 100,00  
 Medlemsavgift SBHK 7 350,00  60 sek/fullmedlem, 5 sek/familjemedlem 

Medlemshantering SKK 5 250,00  35 sek/medlem  
Ordförandeträff/fullmäktiga 
SBHK 4 000,00  Övernattning + milersättning för styrelsemedlemmar  

Kostnad årsmöte 1 700,00  
Räknat på 700 sek för hyra / 25 deltagande medlemmar fika á 40 
sek 

Gammelkroppa läger 
  a) Föreläsning massage / Stretch 3 000,00  

 b) Logi / kost föreläsare 1 000,00  
 c) Hyra för anläggning 3 000,00  
 Utställningskommitté 

  a) Domararvode 3 000,00  Arvode, milersättning och lunch (Gammelkropopa & Norje Boke) 
b) Rosetter + pokaler 3 000,00  (räknat på föregående år + 500 sek till Norje Boke) 
Avelskommitté 300,00  

 Rasmonterkommitté 3 000,00  Entrebiljetter samt diverse inköp 
Utbildning medlemmar 1 000,00  

 

   Övrigt 
  

   Summa: 41 300,00  
 

   Resultat: 10 200,00  
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Revisionsberättelse 
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Valberedningens förslag till styrelse inför årsmöte 2019-03-24 
 
Ordförande  Maria Sörensen Stengaard  Omval 
Vice ordförande Anne Lundin   Omval 
Sekreterare  Annika Schröder  1 år kvar 
Kassör   Per Schröder Hörnell  Nyval 
Ledamot  Maria Ohlsson  1 år kvar 
 
Suppeant  Mikael Klingsander  Omval 
Suppleant  Linda Vasel   Omval 
Suppleant  Anniken Sander  Omval  
Suppleant  Ulrika Dahlberg   Nyval 
 
Revisorer  Göran Johansson  Omval 
  Lennart Flood  Omval 
 
Revisorsuppleant Curt Callesson  Omval 
  Ulla Käll   Omval 
 
 
 
 
/Eva Käll sammankallande valberedningen 


