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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 2022 

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

vinst eller förlust 2022 

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 2023 

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2023 

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2023 

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. 
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Broholmerföreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2022 

 

Ordförande Maria Sörensen Stengaard 

    

Ledamöter   Sofie Skoglund Gredfors    

Per Schröder-Hörnell   

Annika Schröder t o m 2022-09-03   

Anniken Sander 

Jack Kjöllerström 

Henny Widén Mathisen   

 

Suppleanter Carina Einarsson Jonsson  

Cia Odén 

Camilla Eklundh 

 Anne Lundin 

 

Revisorer Göran Johansson 

Lennart Flood 

 

Revisorsuppleanter Curt Callesson 

Ulla Käll 

 

Valberedning Calle Jonsson Sammankallande  

Eva Käll 

 Åsa Ström 

 

 

Valpförmedlare Eva Käll 

 

 

 

Årsmöte 2022 

Årsmötet ägde rum via digitala plattformen Zoom 2022-03-27.  

18 st. medlemmar deltog på årsmötet. 
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Styrelsen 

2022 - Styrelsen har haft 8 styrelsemöten (ett fysiskt möte och övriga via Zoom) 

Medlemmar 

Per    2022-12-31 

Fullbetalande medlemmar    232 

Familj    39 

Utlandsmedlemmar fullbet    10 

Utlandsmedl. Familj    0 

Hedersmedlemmar    2 

Totalt antal    283 st. 

Ekonomi 

Resultat per  (SEK)    2022-12-31  

1. PG      71 633,68 

2. Sparkonto                        102 576,30 

Hemsidan 

Hemsidan har skötts av Anne-frid Örnestål med hjälp av Anne Lundin, vilket har fungerat 

bra. På vår Facebooksida har vi nu drygt 1700 medlemmar och det ökar stadigvarande vilket 

är väldigt kul. Det är en ökning med ca 300 medlemmar sedan förra årsmötet. 

Valphänvisning 

År 2022 har varit betydligt lugnare än föregående år vad gäller antalet intresserade på vår 

valplista. Min teori är att vår tid med pandemi, mättade efterfrågan lite och förra årets början 

till ekonomisk oro, har gjort att fler sätter valpköp på väntelistan. Per dags dato, 2023-02-03 

har vi 29 valpintressenter på vår valplista, men ca hälften har meddelat att de skjuter fram 

önskan av valp till 2024. 

 

Mail från 58 intressenter har besvarats, 34 stycken har satt upp sig på valplistan mot 53 under 

2021. Några har hoppat av och på igen och några avsade sig plats vid mina uppdateringar, 

som blev 3 under året. Dessa uppdateringar är tyvärr både tidskrävande och frustrerande, då 

många behöver påminnas både med mail och sms, för att jag skall få ett svar.  En del svarar 

inte alls och blir då strukna från Valplistan med info om detta per sms. Uppdateringarna har 

visat sig vara nödvändiga, då slutresultatet alltid skiljer sig från ursprunget. 

 

Som jag ser det, är ju Valplistan även en service för våra uppfödare, då den indikerar efter-

frågan på valpar. Det var mot slutet av året lite svårt att hitta valpköpare från listan och flera 

valpar såldes genom andra kanaler. En del valpar behölls också av uppfödare.  

2022 föddes 5 kullar i Sverige och 2 i Norge, totalt 39 valpar. Något färre än 2021 då det kom 

45. Fem parningar utöver detta gav tyvärr inget resultat. Henny Jeanette Mathisen, 8 valpar på  

Era. Gina Jeppson, 7 valpar på Elza, Anniken Sander, 2 stycken på Thelma. Mikaela Larsson, 

9 stycken på Leia. Madeleine Jonsson, 4 på Groa. Heidi Stenman, 6 valpar på Hera och till 

sist Anniken Sander igen, 5 valpar på Luna. Det föddes fler valpar, men alla överlevde tråkigt 

nog inte. 
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Valpar har också importerats från andra länder, jag är osäker på antalet. Ingen hund har 

genom mig omplacerats under 2022, trots att jag fått några erbjudanden från Danmark. 

 

Kontakten med valpintressenter och uppfödare är emellanåt livlig, vilket är väldigt trevligt för 

mig själv. Många mail med frågor kring rasen blir det och att dela glädjen med de som till slut 

hittar valp eller får valpar, är en oslagbar känsla. 

Jag lägger mycket energi på att informera, befintliga och nya uppfödare, om vikten vid att låta 

våra medlemmar som står på Valplistan få förstahandsinformation om planerade parningar, 

parade tikar och födda kullar. Ett löfte de får, då de blir medlemmar och sätter upp sig på 

listan. Detta löfte tycker jag vi skall värna om och vi får mycket positiv feedback för vårt sätt 

att hjälpa blivande Broholmerägare att hitta sin guldklimp. Valplistan är ju en av de fördelar 

man faktiskt har, som medlem i Broholmerföreningen. Med detta tackar jag för det gångna 

året. /Eva Käll, valpförmedlare 

Avelskommittén 

Kommittén består av Anniken Sander och Cia Odén. 

Vi har inte haft någon fysisk träff utan hörts av digitalt. Vi har på varsitt håll varit behjälpliga 

med svar angående avelsgodkännande och vid val av lämplig partner till sin avelstik. 

Under året har några nya hundar blivit avelsgodkända: 

Dino 

Hoksel Solas 

Hoksel Bysen 

Hoksel Öja 

Under 2022 har 46 valpar registreras hos SKK, varav 9 importer. 22 tikar, 24 hanar. 

Mentalkommittén 

Mentalkommittén har under året bestått av Beatrice Barck, sammankallande, Madeleine 

Jonsson och Ulrika Warhed. 

 

BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) arrangerades vid ett tillfälle för 

Broholmer. 6 hundar genomförde BPH i april 2022 hos Skaraborgskennelklubb i Vara. 

 

Totalt har 18 Broholmer genomfört BPH under 2022.  

4 Broholmer har genomfört MH (Mentalbeskrivning hund) under året.  

 

I egenskap av BPH-beskrivare har Beatrice Barck deltagit i SKK:s årliga och obligatoriska 

BPH-beskrivarekonferens, digitalt i januari 2022 och fysiskt på hotell Infracity i Upplands 

Väsby i januari 2023.  

RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) 

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

väntar på ett godkännande från Svenska Kennelklubben. 

Utställningskommittén 

Kommitteen består av Maria Sörensen Stengaard, Annika Schröder samt Maria Olsson. 

Vi har under 2022 jobbat för vår utställning i Gammelkroppa som genomfördes 2022-09-04. 

Domare för utställningen var Nina Karlsdotter och ringsekreterare Åsa Svedén Engvall. 

Nina Karlsdotter hade innan utställningen en genomgång på en icke deltagande hund om hur 

rasstandarden ska tolkas vilket var bra då det var en del personer som skulle ställa sin hund 

för första gången. Det var totalt 19 st. hundar som ställdes ut. 
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På denna utställning blev resultatet följande: 

 

BIR - Lara Wspomnienie Darmy  

 

BIM - Sören 

 

 

 

 

 

 

Vi arbetar även för att få så många människor som möjligt att ställa ut sina hundar då vi be-

höver en bredare avelsbas i Sverige/Norge. Detta görs bl. a genom att lägga upp utställningar 

på vår Facebooksida.  

 

Vi tackar alla som har ställt ut sina hundar under 2022 och hoppas att vi ses även 2023! 

Rasmonterkommittén 

Kommittén har under 2022 bestått av Anne-frid Örnestål (sammankallande), Per Schröder-

Hörnell och Sofie Skoglund Gredfors. 

 

Kommittén har hållit flera digitala planeringsmöten kring rasmonter på Stockholm Hund-

mässa. Beslut fattades att under 2022-års Stockholm Hundmässa delta med en rasmonter 

helgen 10–11 december på hundrastorget. 

 

Information om monter, mässa och intresseanmälan publicerades på föreningens hemsida 

samt på Broholmerföreningens Facebooksida. Påminnelser gick ut både via hemsida och FB, 

ett tag var det lågt intresse av att stå i montern och representera rasen. Intresset var lyckligtvis 

tillräckligt stort hos medlemmar för att genomföra rasmontern på mässan. Vi som var där 

hade en positiv, rolig och givande helg i montern och vi tror och hoppas att ännu fler kommer 

vilja vara med och sprida Broholmerglädje i montern 2023. 

  

Montern byggdes upp under fredag eftermiddag/kväll, dagen före mässans öppnande. Per 

hade snickrat ihop ett fint staket till montern, för att användas som avskiljare istället för 

kompostgaller som vi tidigare brukat. 

Under mässan var montern bemannad i 3-skift mellan 9.00 – 18.00. Vi valde detta för att både 

hundar och vi människor ska få en lagom dos mässa och orka representera rasen på bästa sätt. 

Rasmontern hade denna gång flyttat till B-hallen där över 100 hundraser var representerade på 

SKK:s hundrastorg. Två representanter från föreningen gick även med vår fina ras i 

Rasparaden och vann första pris under söndagen. 

 

Det var fantastiskt kul att vara tillbaka med en monter efter de senaste covid-åren och vår 

monter var välbesökt under båda dagarna. Många besökare är återkommande intressenter av 

vår ras och det var självklart också många nya besökare som fick upp ögonen för vår fina ras.  

Rasmontern är ett idealiskt tillfälle att sprida information om vår härliga ras och många får 

upp ögonen för Broholmer eller kommer dit och får möjlighet att träffa en i verkligheten. Det 

är en fin tradition att visa upp vår ras på Hundrastorget som vi vill hålla fast vid och 

uppmuntrar fler att bli en del av. 
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Övrig verksamhet under året 

• Digitalt medlemsmöte via Zoom 2022-06-01 

• Broholmerträff arrangerades i Vingåker 2022-06-12 av en styrelseledamot. 14 Broholmer 

medverkade tillsammans med sina ägare. Hundarna fick leka i olika konstellationer, testa 

på ringträning samt bli fotograferade i en härlig miljö. 

• Läger i Gammelkroppa (Filipstad) hölls 2–4 september med en uppslutning av 35 

medlemmar. På lördagen hölls en kurs i hur man lägger personspår och deltagarna fick 

prova på att lägga spår åt sina hundar. På söndagen genomförde föreningen sin andra 

officiella utställning där anmälda hundar var 23 st. 

• Ordförandemöte för samtliga rasklubbar som ligger under SMHK genomfördes  

2022-06-15 samt 2022-10-12 och där deltog Maria Sörensen Stengaard 

• Nyhetsbrev skickades ut i december till alla medlemmar via mejl 

 

 

 

 

 
Broholmerträff i Vingåker 
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Med denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få tacka för 2022. 
 

 

 

 

__________________________________          

Maria Sörensen Stengaard  

Ordförande 

 

 

 

__________________________________               ________________________________ 

Sofie Skoglund 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 

 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Camilla Eklundh   Anne Lundin 

Suppleant   Suppleant 
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Verksamhetsplan 2023 

Styrelsen 

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

facebooksida 

 Fortsätta att skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar 

 Arbeta för att alla Broholmerägare är medlemmar i föreningen 

 Fortsätta det goda samarbetet med Dansk Broholmerselskab och kontakten med de övriga 

broholmer-föreningarna  

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

vid parningstillfället ställdes av Svenska Kennelklubben och Broholmerföreningen. Vi är 

positiva och ser fram emot fler parningar under 2023 

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

härliga ras.  

 Anordna ett Broholmerläger med föreläsare/aktivitet i Gammelkroppa (Filipstad) under 

helgen den 1 - 3 september  

 Anordna en officiell rasspecial i Gammelkroppa 3 september 2023 

 Engagera medlemmar i att planera fler aktiviteter som t ex gåturer, Broholmerträffar och 

olika sammankomster 

 Uppmärksamma föreningens 15-årsjubileum genom att anordna festliga aktiviteter vid 

Broholmerlägret på Gammelkroppa. Vidare kommer vi att bjuda på fika och jubileums-

tårta vid aktiviteter såsom Broholmerträffar och BPH. 

 Föreningen ska deltaga på SMHK:s konferenser och aktiviteter 

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

rör klubben och dess verksamhet 

Avelskommittén 

Avelskommittén ska under året vara medlemmar behjälpliga i avelsfrågor. 

 

Kommittén ska under året sammanställa en hälsoenkät som ska skickas ut till samtliga 

medlemmar. Den senaste skickades ut och sammanställdes 2018 varför det nu är dags att följa 

upp hur det står till med våra hundars hälsa. 

 

Dela ut diplom till de hundar som blir avelsgodkända under året. 

 

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

Mentalkommittén 

Mentalkommittén planerar att genomföra ett BPH för Broholmer i Skåne (Höör) 2023-05-20 

samt ett BHP i Södermanland, 2023-09-23, Vingåkers Hundklubb. 

 

Planerar även kommande BPH för 2024. 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”. 
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Utställningskommittén 

• Ska 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 SMHK:s officiella utställningar som under 2023 

kommer att bli: 

 

Datum  Plats  Domare 

2023-05-06  Skara  Ann-Kristin Johansson 

2023-05-18  Södertälje  Nina Karlsdotter 

2023-09-19  Falsterbo 

2023-10-07  Timrå 

2023-12-26  Moheda  Marita Holmsten Östlund 

 

Hoppas vi ses i utställningsringarna under 2023! 

Rasmonterkommittén 

Rasmonterkommittén kommer under året vidareutveckla rasmontern. 

 

Planera årets rasmonter på Stockholm Hundmässa i form av kontakt och bokning av monter 

med SKK samt säkerställa antal hundar och ägare för en sund bemanning i montern under 

hela helgen och deltagande i rasparaden. 

 

Likt tidigare år står föreningen för entrébiljett till monterdeltagare som inte ställer ut. 

(Utställare har biljett genom utställningsanmälan) 
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Budget för 2023   
   

Intäkter   

Utställning Gammelkroppa 12 000,00  Räknat på 30 ekipage á 400 sek 

Lotteriförsäljning  5000,00 Baserat på 500 sålda lotter (10 st. för 100 sek) 

Medlemsavgifter fullbetalande 75 000,00  Räknat på 250 st. medlemmar 

Medlemsavgifter familjemedlem 5 000,00  Räknat på 50 st. medlemmar 

Summa: 97 000,00   

Kostnader   

Avgift Plusgiro Nordea 1 300,00   
Porto o kontorsmaterial 1 500,00   
Swishavgift 800,00   
Zoom licens 1 900,00   
Visma serviceavtal 1 500,00   
Hemsida 2 500,00  One.com + domänavgift 

Medlemsavgift SMHK 15 250,00  60 sek/fullmedlem, 5 sek/familjemedlem 

Medlemshantering SKK 8 050,00  35 sek/medlem  

Ordförandeträff/fullmäktige SMHK 1 500,00   

PR Material 10 000,00  Nytryck tröjor, bildekaler m.m. 

Klubbförsäkring 570,00   
   

Gammelkroppa läger   

   

   

Utställningskommitté   

Rosetter  4000  
Arvoden 2500  
Logi & mat 3000  
Milersättning 2000  
Present domare + ringsekr 600  
Avg. till SKK / SMHK 2250  
   

Avelskommitté   

Avelskonferens 5 000,00   
   

Rasmonterkommitté   

Rasmonter 15 300,00   
   

Mentalkommitté   

Milersättning m.m. 2 000,00   
   

15-årsjubileum   

Diverse 35 000,00   
 

Utbildning medlemmar 2 000,00   
Övrigt 1 000,00   

   

Summa: 119 520,00   
   

Resultat: -22 520,00   
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Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet 26 mars 2023 

 

Ordförande Maria Sörensen Stengaard  Omval 1 år 

Ledamot Anniken Sander Omval 2 år 

Ledamot Jack Kjöllerström Omval 2 år 

Ledamot Cia Odén Nyval 2 år 

Ledamot Carina Einarsson Jonsson Fyllnadsval 1 år 

 

Per Schröder-Hörnell och Henny Widén Mathisen har 1 år kvar som ledamot i 

styrelsen. 

 

Suppleant 1 Anne Lundin Omval 1 år 

Suppleant 2 Martti Källmalm Nyval 1 år 

Suppleant 3 Clara Dahlberg Nyval 1 år 

Suppleant 4 Bill Lindwall Nyval 1 år 

 

Revisor Göran Johansson Omval 1 år 

Revisor Lennart Flod Omval 1 år 

 

Revisorssuppleant Curt Callesson Omval 1 år 

Revisorssuppleant Ulla Käll Omval 1 år 

 

/ Valberedningen 

Calle Jonsson (sammankallande), Eva Käll och Åsa Ström 

 

 

Styrelsens förslag till valberedning inför årsmötet 26 mars 2023 

 

Eva Käll  Kvarstår ytterligare 1 år 

Åsa Ström  Omval 2 år 

Calle Jonsson Omval 1 år (sammankallande) 

 

 

 

 

 


