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Broholmerföreningens Årsmöte 2020

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.
a) Stadgeändring 2020 (i och med namnbyte)

Broholmerföreningen Årsmöte 2020

Page 2

Broholmerföreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2019

Ledamöter

Suppleanter

Maria Stengaard

Ordförande

Anne Lundin

Vice Ordförande

Per Schröder Hörnell

Kassör

Annika Schröder

Sekreterare

Maria Ohlsson

Ledamot

Mikael Klingsander
Anniken Sander
Ulrika Dahlberg
Linda Vasel

Revisorer

Göran Johansson
Lennart Flood

Revisorsuppleanter

Curt Callesson
Ulla Käll

Valberedning

Eva Käll

Sammankallande

Karin Jarl
Roger Samuelsson
Valpförmedlare

Eva Käll

Årsmöte
Årsmötet ägde rum på Vätterleden, Gränna 2019-03-24
16 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 2019-12-31 hade föreningen antal medlemmar enligt följande:
Fullbetalande medlemmar

161

Familj

30

Utlandsmedlemmar fullbet

15

Utlandsmedl. Familj

1

Hedersmedlemmar

2

Totalt antal

209 st

Ekonomi
Resultat per 2019-12-31

PG

18.222,61

Sparkonto

102.188,31

Ordförandes rader
Nu är jag inne på mitt fjärde år som ordförande i Broholmerföreningen (det trodde jag aldrig).
Tiden går fort och mycket har hänt under de h'är åren och mycket kommer hända framöver.
Jag är stolt över att få vara del av den här Styrelsen och den här rasklubben. Föreningen har
vuxit mycket inom många områden, det har ökat i antal hundar , det är många olika aktiviteter
som sker under åren.
Det är framförallt roligt att vi får hjälp av er medlemmar att genomföra det som planeras.
Man blir lite extra glad då det kommer fram andra ordförande från andra klubbar som undrar
hur vi bär oss åt och hur vi har gjort för att få den fina stämning vi har i föreningen och den
gemenskap och hjälpsamhet som finns både runt utställningar och på facegrupp sidan.
Jag ser fram emot 2020 och hoppas det blir ett givande och innehållsrikt år , vi har mycket att
se fram emot.
Vi kommer fortsätta arbeta för att ALLA skall känna sig välkomna i föreningen och självklart
skall vi arbeta för att fler upptäcker denna underbara ras.
En eloge till alla ni som sitter i Styrelsen, ni är bäst.
Valphänvisning
År 2019 har vi verkligen slagit rekord i valpkullar i Sverige och Norge, då antalet födda
valpar ökade med 85% till 52 st, fördelat på 7 kullar. Det kunde blivit fler, men två tikar blev
tyvärr inte dräktiga efter parning.
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Tik:
Heimdals Herlige Thea
Vesternaes Vega
Idunn Av Broholmshunden
Agras Arja
Embla
Heimdals Herlige Groa
Brombasken Birka

Antal
4
11
7
12
8
3
7

Sverige
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige

Två valpar klarade sig tyvärr inte. Av dessa 52 valpar, hamnade 28 stycken hos personer på
valplistan. 2 valpar har förmedlats från Danmark.
2018-12-31 hade valplistan 38 intressenter och i december 2019 fanns där 37. Skillnaden är
för tillfället att förra vintern fyllde det snabbt på sig och i mars 2019 hade vi 51 st
valpintressenter på listan. Nu 2020, är det 39, varav 10 är osäkra. Har intresset för Broholmer
svalnat eller är ”behovet” täckt för tillfället? En tänkbar orsak kan dock vara att fler sökt sig
över sundet efter valp, då ganska många kullar aviserats på Facebook.
Jag har under 2019 besvarat mail från 53 intressenter, en minskning med 40% från 2018 och
av dessa har 40 personer under 2019 satt upp sig på Valplistan. Också detta en minskning med
40% Korrespondensen har under året genererat ca 450 mottagna mail och ca 500 skickade.
En hel del telefonsamtal och besök har vi också haft.
Det görs kontinuerliga försök att hålla en uppdaterad Valplista, både för de som verkligen
önskar valp och för potentiella uppfödares skull.
Med den information jag har per nu i mars månad, ser det ut som om vi 2020, får lite färre
kullar. Ingen i Norge och kanske 3-5 i Sverige.
Hemsidan
Hemsidan sköts av Anne Lundin och den uppdateras kontinuerligt med allt från aktiviteter
som vi ska ha/har haft inom föreningen till planerade och genomförda parningar.
På Broholmerföreningens facebooksida har vi nu ca 880 medlemmar och det ökar stadigt.
Sidan är väldigt aktiv och det diskuteras det mesta som har med broholmer att göra.
Avelskommittén
Avelskommittén har under året samarbetat framför allt via mejlkontakt och messenger, då
avståndet mellan medlemmarna är stort.
Under 2019 uppdrog styrelsen åt avelskommittén att titta över de parningar som gjorts i
Sverige och Norge. Ett ganska stort antal av de parningar som genomförs sker via
insemination och styrelsen ansåg det intressant att ta fram statistik över hur det faktiskt ser ut
gällande detta. Avelskommittén har under 2019 varit i kontakt med samtliga personer som har
fött upp minst en kull broholmer i Sverige och Norge. Resultatet kommer att redovisas under
2020.
Förutom ovanstående har inga ärenden remitterats till avelskommittén av
Broholmerföreningens styrelse.
Under 2019 har avelskommittén blivit kontaktade av flera uppfödare och valpköpare. I
kontakten med uppfödare har det gällt frågor om hur man ska fylla i registreringsansökningar,
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funderingar gällande val av hane, huruvida hundar med utländska meriter räknas som
avelsgodkända i Sverige med mera.
Några gånger har avelskommittén fått förfrågningar om huruvida vi kan vara behjälpliga med
att hitta en lämplig avelshane. För den typen av frågor hänvisar vi till Dansk
Broholmerselskabs avlsråd.
I kontakten med valpköpare har frågorna framför allt handlat om huruvida man vågar köpa en
valp med smärre anmärkning i besiktningsprotokollet med tanke på eventuell framtida avel.
Under 2019 har Broholmerföreningen ägnat mycket tid åt att utforma ett domarkompendium
som ska användas vid en domarkonferens i oktober 2020. Parallellt med detta arbete har
Dansk Broholmerselskabs avlsråd utformat ett raskompendium som ska användas dels för att
utbilda domare i Danmark och dels översättas till engelska, för att kunna användas av domare
även i andra länder. I utformandet av dessa kompendier har Broholmerföreningen och Dansk
Broholmerselskabs avlsråd haft ett nära samarbete via mejl och messenger. I december var en
representant för avelskommittén i Danmark under en helg. Syftet var att tillsammans med en
representant för Dansk Broholmerselskabs avlsråd arbeta med att färdigställa dokumenten.
Avelskommittén har under 2019 utvärderat RAS.
Avelskommittén har inte haft någon budget under 2019.
RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)
På Broholmerföreningens facebooksida diskuteras det mesta som rör broholmer. En fråga som
tyvärr diskuteras allt oftare är allergier, hudproblem och problem med klåda.
I den hälsoenkät Broholmerföreningen skickade ut 2018 fick vi fram följande svar på frågor
gällande dessa problem:
När det gäller klåda har 34% någon gång haft klåda men, för de flesta hundar, är problemen
av övergående art.
26% svarar att hunden någon gång visat symtom på allergi och 17% har konstaterad allergi.
Detta är någonting vi bör ha i beaktande när det gäller framtida avel. Tyvärr är
Broholmerföreningen helt beroende av att broholmerägare själva rapporterar in de sjukdomar
och problem som inte registreras officiellt och detta görs inte alltid. Vi påminner flera gånger
per år om vikten av att rapportera in allt som kan vara av intresse för rasen till vårt
hundregister. Vi uppmanar också uppfödare att informera valpköpare om vikten av detta.
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.
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HD
2013 röntgades fem hundar. 40% av dessa hade HD A eller B och 60% hade HD C. 2014
röntgades sju hundar som samtliga hade HD A eller B. 2015 röntgades endast en hund med
resultat A. 2018 röntgades sju hundar. 85,8% av dessa hundar hade HD A eller B. En hund
(14,3%) hade HD C. Även om antalet röntgade hundar fortfarande är litet så ser statistiken när
det gäller HD mycket bra ut.
Diagnos

2012

2013

2014

2015

2018

HD grad A

3 (75,0 %) 1 (16,7 %) 5 (71,4 %) 3 (75,0 %) 3 (42,9 %)

HD grad B

1 (25,0 %) 2 (33,3 %) 2 (28,6 %)

HD grad C

3 (50,0 %)

3 (42,9 %)
1 (25,0 %) 1 (14,3 %)

HD grad D
HD grad E
Totalt antal undersökta

4

6

7

4

7

Snittålder för undersökning (månader) 20

27

21

19

18

Antal födda

12

13

7

21

5

ED
När det gäller ED röntgades 2013 fem hundar som samtliga hade ED 0. 2014 röntgades sju
hundar. En hade ED 0, fyra hade ED 1, en hade ED 2 och en hade ED 3. 2015 röntgades
endast en hund med resultat ED 0. 2018 röntgades sju hundar. 57,1% hade ED 0. 14,3% hade
ED 1, 14,3% hade ED 2 och 14,3% hade ED 3. 42,9% av de röntgade hundarna hade alltså
armbågsdysplasi i varierande grad. Även när det gäller ED är antalet röntgade hundar för litet
för att dra några långtgående slutsatser men lite uppmärksamma bör vi vara när det gäller
framtida resultat.
Diagnos

2012

2013

2014

2015

2018

ED ua (0)

2 (50,0 %) 6 (100,0 %) 1 (14,3 %) 3 (75,0 %) 4 (57,1 %)

ED grad 1

1 (25,0 %)

4 (57,1 %) 1 (25,0 %) 1 (14,3 %)

ED grad 2

1 (14,3 %)

1 (14,3 %)

1 (14,3 %)

1 (14,3 %)

ED grad 3

1 (25,0 %)

Totalt antal undersökta

4

6

7

4

7

Snittålder för undersökning (månader) 20

27

21

19

18
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Antal födda

5

12

13

7

21

Föreningens mål är att behålla den förhållandevis höga procenten röntgade hundar.
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 sju 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 sju 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
Fram till och med år 2017 har det fötts väldigt få broholmer i Sverige och Norge. 2018 föddes
det 27 stycken och 2019 föddes det 52 stycken.
I och med att så få broholmer har registrerats är också antalet hundar som genomfört
MH/BPH förhållandevis litet. Med det större antal som registrerats de två senaste åren
kommer vi, förhoppningsvis, att ha en mer gedigen statistik inom de närmaste åren.
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 anordnas ett BPH i föreningens regi.

Broholmerföreningen Årsmöte 2020

Page 8

Sammanställning per år

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2019

Antal födda

5

12

13

7

2

21

33

Känd mental status

3

7

5

2

-

1

-

1

4

2

1

-

-

-

varav - hanar
- tikar

2

3

3

1

-

1

-

Beskrivaren avbryter

-

-

-

-

-

-

-

Ägaren avbryter

-

-

-

1

-

-

-

Avbrutit MH (före 2002-07-01)

-

-

-

-

-

-

-

Oacceptabelt beteende

-

-

-

-

-

-

-

Ägaren avstår skott

-

-

-

-

-

-

-

Avsteg från avreaktion

-

-

-

-

-

-

-

Eftersom enbart svenskfödda hundar finns med i översikten när det gäller BPH ser det ut som
om det bara är tre brohomer som genomfört beskrivningen. Går man in på ”Listor” på
avelsdata ser man att det är 12 broholmer som genomfört BPH. För två av dom har
beskrivningen avbrutits av beskrivaren.
BPH
Sammanställning per
år
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antal födda

5

12

2

21

33

Totalt för 20112020

13

7

93

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

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

Utan skott
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Inavelstrend
2011
Inavelsgrad

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- 2,5 % 1,8 % 3,8 % 0,8 % 1,8 %

2018

2019

2020

- 1,1 % 1,4 %

-

Utställningskommittén
Under 2019 har föreningen haft en inofficiell utställning som genomfördes i samband med
vårt årliga läger i Gammelkroppa (Filipstad). Domare var Sickan Beckman och hon var
jätteglad att bli tillfrågad då broholmer ligger henne varmt om hjärtat.
Stort grattis till BIR och BIM!
BIR

Lara Wspomnienie Darmy

BIM

Bjerregaards Frode
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Vi hade även en officiell utställning i samarbete med SBHK som hölls i Norje Boke. Domare
dagen till ära var Jörgen Hindse. Denna utställning besöktes av utställare från Sverige, Norge
samt Danmark och det var totalt 21 st hundar som ställdes denna dag, rekord för antal
broholmer i Sverige under en och samma utställning!
Stort grattis till BIR och BIM!
BIR

-

Coco

BIM

-

Brombasken Bolde

Vi har under året anlitat domare och ringsekreterare som behövs till nästa års första officiella
utställning som även den kommer att genomföras i samband med vårt läger i Gammelkroppa.
Rasmonterkommittén
Kommittén har under 2019 bestått av Anne-Frid Örnestål (sammankallande) och Emelie
Rhodin, båda tillträdde i början av året.
Kommittén har hållit flera digitala planeringsmöten kring rasmonter på Stockholm
Hundmässa. Beslut fattades att under 2019 års Stockholm Hundmässa delta med en rasmonter
helgen 14-15 december. Information om monter, mässa och intresseanmälan lades ut i mitten
av juli på föreningens hemsida samt på Broholmerföreningens facebooksida. Ett flertal
påminnelser gick ut både via hemsida och FB då det var ett svagt intresse av att stå i montern
och representera rasen. Intresset var lyckligtvis tillräckligt stort hos medlemmar för att
genomföra rasmontern på mässan.
Montern byggdes upp under fredag eftermiddag/kväll, dagen före mässans öppnande. Då
ingen budget satts för montern återanvändes material från tidigare mässor och kreativitetens
lampa lyste.
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Under mässan var montern bemannad i 3-skift mellan 9.00 – 18.00, för att både hundar och vi
människor ska få en lagom dos mässa och orka representera rasen på bästa sätt. Montern var
välbesökt och många har börjat få upp ögonen för vår fina ras. Vi vill påstå att det vore synd
om vi inte fortsätter den fina traditionen att visa upp vår ras de kommande året på
Rasklubbstorget!
Övrig verksamhet under året
Årsmöte genomfördes 2019 på Vätterleden utan övrig aktivitet
SBHKs Fullmäktige 2019-04-14 där Maria Stengaard och Per Schröder Hörnell deltog
som delegater från vår förening
Ordförandekonferens 2019-04-14 där Maria Stengaard och Per Schröder Hörnell
deltog
Domarkompendium arbetades det med under hösten. Här hade Anne Lundin och
Annika Schröder tät kontakt med personer i Danmark som var villiga att ställa upp och
hjälpa till med detta gedigna arbete.
Det har anordnats 3 st träffar. 2 st i skåne och 1 i Södermanland
Föreningen anordnade sitt tredje läger för våra medlemmar 6 - 8 september.
Vi höll till i Gammelkroppa (Filipstad). Det anordnades tipspromenad under
fredag/lördag.
Vi hade även bjudit in Jonna Lindblom och Angelica Adolfsson som är utbildade
inom friskvård för hund. Medlemmarna fick teoriutbildning inom lätt stretch och
massage och efter genomgången så fick vi även prova på våra hundar, vilket var
uppskattat och alla var jätteduktiga.
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
Under helgen så deltog ca 25 ägare med hundar så det var en mycket lyckad och en
väldigt trevlig helg!
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Med denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få tacka för det gångna året.

__________________________________
Maria Stengaard
Ordförande

__________________________________

________________________________

Anne Lundin

Per Schröder Hörnell

Vice Ordförande

Kassör

__________________________________

________________________________

Annika Schröder

Maria Ohlsson

Sekreterare

Ledamot

__________________________________

________________________________

Mikael Klingsander

Anniken Sander

Suppleant

Suppleant

__________________________________

________________________________

Ulrika Dahlberg

Linda Vasel

Suppleant

Suppleant
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Verksamhetsplan 2020
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 Gammelkroppa (Filipstad) september 2020
Under september kommer ett Broholmerläger att hållas i Gammelkroppa med
föreläsare / aktivitet
Vi är optimistiska inför 2020 med fler planerade parningar
Föreningen ska deltaga på SMHKs konferenser och aktiviteter
Föreningen ska i den mån det går närvara vid arrangemang som SKK erbjuder och
som rör klubben och dess verksamhet
Sista utkastet för domarkompendiet skickas till SMHK under januari 2020 för att
sedan skickas vidare till SKK för granskning
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 2020 ska kommittén arbeta med att se över de krav Broholmerföreningen ställer för att
en broholmer ska vara avelsgodkänd.
Dansk Broholmerselskab har för första gången skrivit RAS när det gäller broholmer i
Danmark. När det är dags för Broholmerföreningen att utforma ett nytt RAS, kommer vi att
ha ett nära samarbete med Dansk Broholmerselskabs avlsråd, så att vi i RAS tar en större
hänsyn till broholmerrasen internationellt. Bland annat när det gäller aortastenos och
degenerativ myelopati, finns en del information i Dansk Broholmerselskabs RAS, som vi
kanske bör inkludera i vårt RAS.
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.
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Under 2018 föddes fyra kullar i Sverige och Norge och 2019 föddes sju kullar. 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 utom en som fötts i Sverige och Norge annonserats via
Broholmerföreningens hemsida och samtliga föräldradjur har uppfyllt de krav
Broholmerföreningen ställer för avel. Avelskommittén ska arbeta för att detta ska vara fallet
även i framtiden.
Under 2018 registrerades förhållandevis många broholmer i Sverige och Norge.
Broholmerföreningen kommer därför att i samarbete med Skaraborgs Kennelklubb anordna
BPH för broholmer 9 och 10 maj 2020.
Under 2020 ska avelskommittén sammanställa och redovisa resultaten gällande förhållandet
mellan parning via insemination och naturlig parning.
16 februari 2020 ska hela avelskommittén delta på SMHK:s uppfödare och medlemskonferens
om mentalitet och avel. Vi har som målsättning att delta även på andra eventuella evenemang
som handlar om avel.
I budgeten för 2020 ligger avgiften för ovanstående konferens (900 kronor) samt kostnader
för resor och boende för densamma.

Verksamhetsplan utställningskommittén
Ska arbeta för att ta fram auktoriserade domare inför våra utställningar
Ta del av den information som kommer från SKK och SMHK 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 officiell rasspecial i Gammelkroppa
Se till att finnas till för medlemmar som har frågor och funderingar kring utställningar
Arbeta för att många utställare kommer till SMHKs officiella utställningar som under 2020
kommer att bli:
2020-05-01

Lidköping

Gunnar Nymann (inställd pga corona)

2020-05-21

Södertälje

Birgitta Svarstad

2020-08-29

Kungsbacka

Janelle W Robbins (Australia)

2020-12-26

Moheda

Vakant
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Verksamhetsplan rasmonterkommittén
Ha kontakt med SKK gällande information om rasmonter på Stockholm Hundmässa
Köpa in det material, samt biljetter, som behövs för att genomföra rasmonterarbete. Gällande
material så kommer föreningen att genomföra en fotografering i samband med den årliga
utställningen på Broholm. Alla svenska och norska hundar som befinner sig i Danmark under
den utställningen kommer att vara med (förstås frivilligt) på fotot. Detta foto kommer sedan
att tryckas upp på en ”backdrop” som kan vara som bakgrundsbild i montern år efter år
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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Budget 2020
Intäkter
Utställning Gammelkroppa
Lotteriförsäljning
Medlemsavgifter fullbetalande
Medlemsavgifter familjemedlem
Intäkt föreläsning Gammelkroppa
Summa intäkter:

7 500,00
3000,00
39 000,00
3 000,00
5000,00
57 500,00

Kostnader
Avgift Plusgiro Nordea
Porto o kontormaterial
Swishavgift
Visma serviceavtal
Telefonavg för styrelsemöten
Medlemsavgift SBHK
Medlemshantering SKK
Ordförandeträff/fullmäktige
SMHK
Kostnad årsmöte
Föreläsare inkl milers + present

1 200,00
1 500,00
500,00
1 400,00
100,00
7 950,00
5 600,00
1 500,00

3 700,00

Gammelkroppa läger
Föreläsn, kost, logi, present
Hyra för anläggning
Exteriörbeskrivning

3 500,00
3 000,00

Utställningskommitté
Domararvode + ringsekr
Rosetter + pokaler

3 700,00
6 000,00

Avelskommitté
Avelskonferens + kompendie

7 500,00

Rasmonterkommitté
Monter

7 000,00

Utbildning medlemmar

2 000,00

Övrigt

1 000,00
Summa kostnader:

57 150,00

Resultat:

350,00
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Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet 28 mars 2020
Ordförande
Maria Stengaard

omval

2020

Ordinarie ledamöter
Annika Schröder
Anniken Sander
Sofie Skoglund Gredfors
Jack Köllerström

omval
nyval
nyval
nyval

2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021
2020 - 2021

Suppleanter
Ulrika Dahlberg
Mikael Klinsander
Linda vasel
Carina Einarsson

omval
omval
omval
nyval

2020
2020
2020
2020

Revisorer
Göran Johansson
Lennart Flood

omval
omval

2020
2020

Revisorsuppleanter
Curt Callesson
Ulla Käll

omval
omval

2020
2020

Anne Lundin och Per Schröder Hörnell har vardera 1 år kvar i styrelsen
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