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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 2021 

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

vinst eller förlust 2021 

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 2022 

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2022 

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2022 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Broholmerföreningens Årsmöte 2022 Page 3 
 

Broholmerföreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2021 

 

 

Ledamöter Maria Stengaard   

Sofie Skoglundh Gredfors    

Per Schröder Hörnell   

Annika Schröder   

Anniken Sander 

Jack Kjöllerström 

Henny Widén Mathisen   

 

Suppleanter Carina Einarsson Jonsson  

Ulrika Dahlberg 

Cia Odén 

Mikael Klingsander 

 

Revisorer Göran Johansson 

Lennart Flood 

 

Revisorsuppleanter Curt Callesson 

Ulla Käll 

 

Valberedning Eva Käll  Sammankallande  

Roger Samuelsson 

 Åsa Ström 

 

 

Valpförmedlare Eva Käll 

 

Årsmöte 2021 

Årsmötet ägde rum via digitala plattformen Zoom 2021-06-06 

16 st medlemmar deltog på årsmötet 
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Styrelsen 

2021 - Styrelsen har haft 5 styrelsemöten (samtliga via Zoom) 

 

Medlemmar 

Per    2021-12-31 

Fullbetalande medlemmar    218 

Familj    34 

Utlandsmedlemmar fullbet    11 

Utlandsmedl. Familj    0 

Hedersmedlemmar    2 

Totalt antal    265 st 

 

Ekonomi 

Resultat per  (SEK)    2021-12-31  

1. PG     60 612:60  

2. Sparkonto    102 388:66 

 

Valphänvisning 

 

Under 2021 föddes 8 kullar med totalt 45 valpar, i Norge/Sverige. Tre i Norge, fem i Sverige. 

En liten ökning från föregående år.  

För andra gången fick vi en kull med svarta valpar, 7 stycken av 10, genom Era (Vigdis), 

ägare Henny Jeanette Mathisen. Pålitlig uppfödare var också Anniken Sander vars 

Broholmerskogens Luna födde 12 valpar, varav två tyvärr inte överlevde.                               

Vår egen Heimdals herlige Thea bidrog med 5 valpar. Anja Karoline Fjellvang hann med två 

kullar på Brombaskens Olea, 7 + 2 valpar. Maria Stengaard Sörensens Leia Wispomnienie 

Darmy fick 7 valpar, varav två var ”Black and tan”.                                                                   

Marie Häggström fick en valp på Brombaskens Bondi och till sist födde Heimdals herlige 

Groa 3 valpar på årets sista dagar, ägare Madeleine Jonsson. 

 

I maj månad 2021 slogs det rekord av intressenter på valplistan, 83 stycken. Efter uppdatering  

i juni hade drygt 30 försvunnit. Flera hade förstås hittat valp under våren, 32 valpar var födda, 

men alla var inte sålda till intressenterna på valplistan. Vid varje uppdatering som görs 2 

gånger per år, försvinner ca 20 % av olika anledningar. 

 

Per dags dato 21/2-22 har vi 39 stycken som önskar valp, motsvarande drygt 60 vid samma tid 

för ett år sedan. Kanske vi också kan skylla på pandemin. 

Korrespondensen är ganska omfattande. 62 personer har under året visat intresse genom mail 

och av dessa har 53 beslutat sätta upp sig på vår valplista. Antal mail skrivna och mottagna 

under året ligger någonstans mellan 500-600 stycken. Ibland tar det lite tid att få allt på plats. 

En hel del tar också telefon till hjälp i första kontakt, vilket alltid är trevligt. 
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Jag försöker hålla uppfödare, befintliga och nya, så informerade och uppdaterade som möjligt 

och värnar vikten av föreningens löfte till de som står på valplistan om förhandsinformation 

angående kommande parningar, parade tikar och födda kullar. 

 

Två hundar har genom mig, omplacerats under året. 

 

Jag gör hela tiden nya förtydliganden i min information till valpspekulanter, men förstår att 

det hela tiden kan bli bättre. Detta i ett försök att göra allt så smidigt som möjligt. 

Vi får ofta positiv feedback angående Broholmerföreningens sätt att hjälpa och välkomna nya 

Broholmerägare genom vår valplista. Vad jag förstått, så är detta ganska unikt. 

 

Hemsidan 

Hemsidan sköts av Anne-frid Örnestål och det har rullat på. Vi hade problem under hösten 

med att det inte gick att komma in på vår hemsida men det löste sig till slut med hjälp av en 

IT kunnig person utifrån.  

På vår Facebooksida har vi nu ca 1400 medlemmar och det ökar stadigvarande vilket är 

väldigt kul. Det är en ökning med ca 200 medlemmar sedan förra årsmötet. 

 

 

Avelskommittén 

 

Avelskommittén har under året haft kontakt via mail och Messenger då avståndet mellan oss  

är stort. 

 

I egenskap av avelskommitté blir vi kontaktade av uppfödare och valpköpare i frågor  

Gällande bl a parningar och avelsgodkännande. 

 

Under en helg i oktober samlades vi fysiskt i Husqvarna med delar av styrelsen för att  

uppdatera RAS och färdigställa ett kompendium inför kommande domarkonferens som var  

planerad i februari men som är framskjuten till september 2023. 

 

Kommittén har bestått av Anniken Sander (sammankallande) och Cia Odén. 

Vi har inte haft någon budget under 2021 

 

Mentalkommittén 

 

BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) arrangerades vid 2 tillfällen för 

broholmer..  

1a tillfället var i Häggeby utanför Bålsta där totalt 8 hundar var anmälda. Föraren till 1 hund 

valde att bryta. 

2a tillfället var i Höör där 11 hundar var anmälda. 1 hund bröt pga rädsla. 

 

Totalt under 2021 så har vi haft 22 st som genomfört BPH  

1 hund har genomfört MH (Mentalbeskrivning hund) under året  
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RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) 

 

En uppdatering av RAS gjordes under oktober 2021 men skickades in till SMHK 2022. 

 

Utställningskommittén 

 

2021 har föreningen haft sin första officiella utställning som genomfördes i samband med vårt 

årliga läger i Gammelkroppa (Filipstad). Domare var Moa Person.  

Vi hade öppen kritik då det är bra när det är många som är nya i utställningssammanhang, 

man får en blick i hur domaren tänker och vad de tittar efter. 

 

Det var totalt 19 st hundar som ställde för Moa. 

 

BIR    

Lara Wspomnienie Darmy 

BIM    

Søren 

 

 

 

 

Vi ser fram emot 2022 då vår nästa 

utställning kommer att gå av stapeln 4 september. Domare och ringsekreterare är bokade! 

 

Rasmonterkommittén 

 

Denna kommitté har inte så mycket att skriva då rasmontern på Stockholm Hundmässa har 

ställts in för andra året i rad.  

Vi hoppas och tror på en rasmonter 2022 

 

Övrig verksamhet under året 

 

• Ordförandemöte för samtliga rasklubbar som ligger under SMHK genomfördes  

2021-10-14 och där deltog Carina Einarsson Jonsson 

• 5 st från styrelsen arbetade fram en uppdatering av RAS under sista helgen i oktober 

• Läger i Gammelkroppa (Filipstad) hölls 3-5 september. Det var en bra uppslutning av 

medlemmar. 

Under lördagen hade vi en föreläsning av Moa Persson och på söndagen genomförde 

föreningen sin första officiella utställning där deltagande hundar var 19 st 

• SMHKs fullmäktige genomfördes 2021-04-21 och där deltog Per Schröder-Hörnell 

och Ulrika Dahlberg 

• Samarbete har inletts med Ps Tryck som trycker upp och säljer kläder och artiklar med 

vår logotype på. Föreningen gör en %-vinst på varje såld artikel. 

• 3 st från styrelsen deltog i en digital utbildning i föreningskunskap arrangerad av 

SMHK där Jonas Öhrn från SKK var föreläsare 
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• Broholmerträff arrangerades av en medlem och den hölls på Drömgården i september.  

Det var 15 st hundar med deras ägare och det var lite olika aktiviteter som bl a 

vardagslydnad, viltspår, nosework samt träning med balansboll.  

Det var en mycket uppskattad träff och det planeras med största sannolikhet fler träffar 

av detta slag. 
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Med denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få tacka för 2021 

 

__________________________________          

Maria Stengaard 

Ordförande 

 

__________________________________               ________________________________ 

Sofie Skoglundh Gredfors                    Per Schröder Hörnell 

Vice Ordförande                    Kassör 

 

__________________________________           ________________________________ 

Annika Schröder   Anniken Sander 

Sekreterare   Ledamot 

 

__________________________________ ________________________________ 

Jack Kjöllerström   Henny Widén Mathisen 

Ledamot   Ledamot 

 

__________________________________ ________________________________ 

Carina Einarsson Jonsson   Cia Odén 

Suppleant   Suppleant 

 

__________________________________ ________________________________ 

Ulrika Dahlberg    Mikael Klingsander 

Suppleant   Suppleant 
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Verksamhetsplan 2022 

Styrelsen 

 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 de övriga 

broholmerföreningarna är god och vi ska fortsätta hålla samarbetet 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 rasspecial i Gammelkroppa (Filipstad) september 2022 

 Under september kommer ett Broholmerläger att hållas i Gammelkroppa med 

föreläsare / aktivitet  

 Vi är positiva och ser fram emot fler parningar under 2022 

 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 

 Se till att engagera medlemmar att planera fler aktiviteter som t ex gåturer och olika 

sammankomster. 

 

Avelskommittén 

Avelskommittén ska under året vara medlemmar behjälpliga i avelsfrågor. 

 

Kommittén ska även se över möjligheten att sammanställa en hälsoenkät som ska skickas ut 

till samtliga medlemmar. Den senaste skickades ut och sammanställdes 2018 så det är på tiden 

att en ny skickas ut så vi ser hur det står till med våra hundar. 

 

Närvara på utbildning och föreläsningar som hålls av SMHK/SKK i den mån det är möjligt  

 

Hålla möten under året  

 

 

Mentalkommittén 

 

Mentalkommittén planerar att genomföra ett BPH i Vara 2022-04-09 

Planerar även kommande BPH för 2023. Ser över hur många hundar som är i åldern runt 2 år, 

ser även över var i landet det största andelen finns så man kan lägga BPH på ”rätt ställe”. 

 

Kommittén kommer även att ta kontakt med SKK för att se om det finns möjlighet att göra en 

”light”analys för BPH. En sådan analys inkluderar 50 st hundar istället för det normala som 

ligger på 200 st hundar. Problemet med att komma upp till 200 st är att de ska vara 

svenskfödda och vi har ännu inte passerat den siffran. 
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Utställningskommittén 

 

Ska arbeta för se över vilka auktoriserade domare som vi kan anlita för 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 i september månad 

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 2022 

kommer att bli: 

 

2022-05-26 Södertälje  Birgitta Svarstad 

2022-08-07 Sölvesborg  Jackie Stubbs 

2022-08-28 Ljungskile  Eva Nielsen 

2022-09-17 Åstorp  Gunnar Nymann  

2022-10-15 Timrå  Janelle W Robbin 

2022-12-26 Moheda  Petra Junehall 

 

 

Rasmonterkommittén 

 

Rasmonterkommittén jobbar på att ta fram en backdrop som kan användas till rasmontern.  

Inväntar året och ser om Stockholm Hundmässa blir av så planering för rasmontern kan 

komma igång.  

 

Har kontakt med SKK gällande hyra av monter samt entrébiljetter 

 

Kontakta medlemmar som kan tänka sig att ställa upp och stå med sin hund i rasmontern.  
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Budget för 2022   

Intäkter   

Utställning Gammelkroppa 8750  

Lotteriförsäljning  3000  

Medlemsavgifter fullbetalande 69000  

Medlemsavgifter familjemedlem 4000  

Summa: 84750  

   

Kostnader   

Avgift Plusgiro Nordea 1200  
Porto o kontormaterial 3000 Inköp av toner till kassör 

Swishavgift 500  
Visma serviceavtal 1400  

Telefonavg för styrelsemöten 100  
Medlemsavgift SMHK 14000  

Klubbförsäkring 600  

Medlemshantering SKK 7020  
Ordförandeträff/fullmäktige 

SMHK 2000  

   

Gammelkroppa läger   

Kost, logi, present 2000  

Milersättning domare 1000  

Hyra för anläggning  4000  
Fika /smörgås /snacks 2000  

Föreläsning 2500  

Medlemsmiddag 8000  

   

Utställningskommitté   

Domararvode + ringsekreterare 2200  

Rosetter + pokaler 6000  

   

Avelskommitté 2000  

   

Rasmonterkommitté 10000  

   

Mentalkommitté 2000  

   

Medlemsvård 10000  

Utbildning styrelse 2000  

Övrigt 1000  

   

Summa: 84520  

   

Resultat: +230  
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Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet 27 mars 2022 

 
 

 

Ordförande                         Maria Stengaard  1 år Omval 

Ledamot  Henny J Mathisen  2 år Omval 

Ledamot  Annika Schröder  2 år Omval 

Ledamot  Per Schröder Hörnell  2 år Omval 

 

Anniken Sander, Sofie Gredfors samt Jack Kjöllerström har 1 år kvar som ledamot i styrelsen. 

  

Suppleant  Carina Einarsson Jonsson  1 år  Omval 

Suppleant  Cia Odén   1 år  Omval 

Suppleant  Camilla Eklundh  1 år Nyval 

Suppleant  Anne Lundin   1 år  Nyval 

 

Revisor  Göran Johansson   Omval 

Revisor  Lennart Flod    Omval 

 

Revisorsuppleant  Curt Callesson   Omval 

Revisorsuppleant Ulla Käll    Omval 

 

 

// Sammankallande valberedare Eva Käll 

 


