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Årsmöteshandlingar
för

Svenska Lundehundsällskapet
Årsmöte den 18 mars 2017
i
STOKKs lokaler på Rindögatan, Stockholm

Sveriges första lundehund Raggebus Lundy född 1969 Ägare Marie-Louise Ströberg Frisk
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Svenska Lundehundsällskapets årsmöte den 18 februari kl 12.00 i STOKKs lolaler.
Dagordning
1. Årsmötet öppnas.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av protokollförare.
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom av klubbens medlemmar.
7. Är mötet stadgeenligt utlyst?
8. Fastställande av dagordning.
9. Verksamhetsberättelsen, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Redogörelse för avelsarbetet
12. A) Verksamhetsplan 2017.
B) Medlemsavgift.
C) Rambudget för 2017
13. Val av ordförande på 1 år, två ordinarie ledamöter på 2 år och tre suppleanter på 1 år
14. Val av två revisorer och revisorsuppleanter för en tid av ett år.
15. Val av valberedning
Val av en ledamot på ett år (fyllnadsval)
Beslut om omedelbar justering av § 13 – 15.
16. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar innan
klubbmötet anmälts till styrelsen.
17. Beslut om att utse hedersmedlem.
18. Utdelning av utmärkelser
19. Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse 2016
Årsmötet ägde rum lördagen den 28 februari 2016 på Hundfiket i Norrtälje, med ett
25-tal medlemmar närvarande.
Verksamhetsberättelsen för år 2015 inklusive ekonomisk rapport godkändes och
lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Vid årsmötet valdes följande till styrelse som konstituerade sig enligt följande:
Ordförande:
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Kassör

Cecilia Obitz
Monika Ölén Krûger
Annika Ågren
Maria Hedström
Eva Linderoth
Ida Lindström
Wiveca Larsson
Lena Cederblad
Eva Nordlander

1 år
väljs varje år
2 år
väljs ojämna år
2 år
väljs jämna år
2 år
väljs ojämna år
1 år
väljs varje år
1 år
väljs varje år
1 år
väljs varje år
1 år
väljs varje år
adjungerad till styrelsen

Till revisorer på ett år valdes Sören Lund och Monica Ekman, SSUK. Till
revisorsuppleanter valdes Sirpa Juslenius och Sofie Weibull på ett år.
Till valberedning valdes Johanna Olsson, Ingegerd Jansson och Elin Malmqvist. Elin
Malmqvist är sammankallande. Johanna Olsson valde att lämna sitt uppdrag i
december 2016.
Cecilia Obitz tackade för det förnyade förtroendet att leda SLS ytterligare ett år,
övertog ordförandeklubban och tackade mötesordförande Barbro Engman och
mötessekreterare Annika Ågren för förtjänstgjort värv. Därefter delades följande
utmärkelser ut.
Utmärkelser:
Årets Lundehund 2015
Utställning,
Kung Sunes Lisa, 110 poäng, ägare Maria Hedström.
Veteran,
Kung Sunes Lovis, 120 poäng, ägare Maria Hedström.
Valp,
Fågleboda’s Floke, 52 poäng, ägare Maria Karlsson.
Avelshund,
Ålvisheim’s Linn Lykke Hedesdotter, Johanna Olsson.
Årets Uppfödare, Eriksro kennel, ägare Anneli Rosenberg.
Årets aktivaste, Lundetuvans Ejvind Blockebaer, ägare Ingrid Svensson.
Det danska tröstepriset som delas ut till den hund som fått lägst poäng i Årets
Lundehund Utställning och gick 2015 till Scilling’s Filippa K, ägare Ingrid Linusson
som skrapade ihop 16 poäng.
Därefter tackade ordförande alla medlemmar som slutit upp till mötet och Hundfiket
för att vi fått låna lokalen och förklarade årsmötet avslutat.
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Verksamhetsåret 2016
Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer:
Avelskommitté/RAS

Eva Linderoth, Monika Ölén Krüger, Wiveca Larsson och
Ingbritt Viklund,
Hemsidan/webmaster
Ingegerd Jansson
Rasinformatör
Eva Pretkelis
Redaktion/tidningen
Annika Ågren, Maria Hedström, Katarina Linderoth och Göran
Eklund
Utställningsansvarig
Annika Ågren, Cecilia Obitz och Monika Ölén Krüger
Valphänvisning
Har gratis erbjudits klubbens uppfödare på www.lundehund.se
Årets Lundehund
Katarina Linderoth
Rasmontern Sth hundmässa Annika Ågren, Ida Lindström, Cecilia Obitz och Göran Eklund
Aktivitetsombud
Blekinge/Sölvesborg
Gotland
Gävle
Mälardalen
Småland

Johanna Olsson
Annika Ågren
Maria Hedström
Eva Linderoth
Monika Ölén Krüger

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio styrelsemöten, av dessa har åtta varit
telefonmöten samt ett fysiskt arbetsmöte hemma hos ordförande i april. Styrelsen har
vid samtliga möten varit beslutsför.
Styrelsen och avelskommittén följer med stor spänning Norsk Lundehundklubbs
(NLK) korsningsprojekt. Den första projektkullen föddes i augusti 2014 ur en
kombination av norsk buhund och lundehund.
Den andra projektkullen med två hanvalpar föddes den 13 september 2015 på
Island, ur en kombination av isländsk fårhund och lundehund.
SLS har lovat att vara NLK behjälplig i projektet främst genom att skapa kontakter
med de svenska rasklubbarna.
NLK bedriver projektet tillsammans med Norsk Kennelklubb, NordGen husdjur,
Norges Veterinärhögskola och Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet.
Under senhösten 2016 föddes två kullar F2:or, det vill säga andra generationen
projektvalpar, båda kullarna var ur kombinationen med norsk buhund.
Svenska Lundehundsällskapet har också varit representerat vid Svenska Spets- och
Urhundklubbens, SSUK, fullmäktige i Jönköping i slutet på mars, klubben företräddes
av Monika Ölén Krüger, Tina Gustavsson och Lena Eklund.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete enligt de anvisningar som finns inskrivet i
klubbens stadgar samt det som årsmötet uppdrog åt styrelsen att arbeta med.
Fonden för friska lundehundar
Fonden för friska lundehundar inrättades vid årsmötet 2010. Under åren har
uppfödare och enskilda medlemmar skänkt pengar till fonden. Insamlingar har också
gjorts vid klubbens olika träffar.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till Nicoline och Ulf Pålsson som tillsammans med
de medlemmar som haft sina hundar inackorderade hos dem bidragit stort till fonden.
Styrelsen har beslutat att efter ansökan bidra med 50 procent av kostnaden för en
obduktion av lundehund vid dödsfall med oklar diagnos.
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Under året har 13 482 kronor skänkts till fonden. 5 654 kronor har används för att
främja friska lundehundar vilket gör att fonden den 31 dec 2016 har ett saldo på
16 334 kronor.
Medlemmar
Styrelsen beslutade i november att från och med verksamhetsåret 2017 låta Svenska
Kennelklubben, SKK, överta medlemsadministrationen åt klubben. Arbetet med det
inleddes under december och medlemsaviseringen med medlemskort till alla
medlemmar gick ut från SKK under senare delen av december.
Antal medlemmar var vid årets utgång var 277, fördelat på 183 huvudmedlemmar, 63
familjemedlemmar och 26 utländska medlemmar. Klubben har också en
hedersmedlem, Monika Jansson.
Avelskommittén/RAS
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2016
Under året färdigställdes arbetet med RAS-dokumentet som skickades till SSUK och
godkändes av SKK i april.
Utlåtandet från SKK:s Anna Uthorn löd ” Det nu reviderade RAS-dokumentet är
mycket väl genomarbetat och korrekt förankrat i medlemskåren. Dokumentet är
utförligt, intressant och lättläst. Klubben är väl medveten om rasens utsatthet genom
sin begränsade numerär och historiska flaskhalsar och vad detta innebär i
avelsarbetet. De prioriteringar som görs är synes kloka.” Dokumentet finns på
klubbens hemsida för nerladdning.
Under 2016 registrerades totalt 39 (23) lundehundar i Sverige. Klubbens uppfödare
har under året fött upp 31 (17) valpar fördelade på 8 (6) kullar till dessa har 8 (6) tikar
använts med 7 (6) hanar, medeltalet per kull ligger på 3,9 (3) valpar. Av de 31 födda
valparna var 23 hanar och 8 tikar.
OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående år.
8 hundar (3 hanar och 5 tikar) har importerats, dessa kommer från Danmark, Norge,
Finland och Nederländerna.
Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,7 procent, jämfört med 0,2
procent för 2015. Våra uppfödare arbetar kontinuerligt för att hålla inavelsgraden på
en låg nivå och att göra så många olika kombinationer som möjligt i sitt avelsarbete.
Under året har ingen lundehund genomgått BPH.
Valphänvisning
Valphänvisning har till stor del gjorts via klubbens hemsida, men även ett fåtal
hänvisningar har gjorts per telefon och mail till intresserade valpspekulanter. På
klubbens hemsida www.lundehund.se finns valphänvisning där klubbens uppfödare
utan kostnad kan annonsera sina valpar och informera om planerade parningar.
Rasinformation
Klubben hade traditionsenligt en ras- och informationsmonter på Stockholms
Hundmässa i december där klubben informerade om och visade upp norsk
lundehund samt svarade på frågor från en intresserad allmänhet. Monterväggen
hade i år fått en ny bakgrundsbild som kommer att hålla i många år. Bilden är tagen
på Väröy i samband med Norsk Lundehundklubbs 50-årsjubileum i juli 2012. Bilderna
är tagna av familjen Eklund.
Montern var som alltid välbesökt och intresserade besökare kunde få svar på sina
frågor om rasen samt få klubbens informationsfolder.
Klubben sålde siluetter, pins och vykort med mera samt norska Lundehundboka som
lanserades på Väröy i juli 2012.
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Klubben blev även 2016 sponsrad med tryckningen av lundehunds-almanackan för
2017 av Strands Tryckeri i Lindesberg, almanackan fanns att köpa i montern.
Rasmontern är en otroligt viktig del i marknadsföringen av norsk lundehund och ett
stort tack riktas till de medlemmar som ställer upp och hjälper till att informera om
rasen samt att bygga och riva montern under denna intensiva helg.
Utställningsverksamheten
Lördagen den 5 juni höll SLS utställning på Himmelstalundsfältet i Norrköping
tillsammans med Östergötlands Kennelklubb. Totalt var 13 hundar anmälda till
utställningen.
Utställningen startade kl 11.00, domare var Karl Erik Johansson.
BIR Hammarhöjdens Mazurka, ägare Barbro Röken, Norrköping.
BIM Bratsbergåsen’s Isak, ägare Cecilia Obitz, Vaxholm.
Bästa Veteran Kung Sunes Lovis, ägare Maria Hedström, Gävle som också vann
Raggebus Lundys vandringspris till utställningens bästa veteran. Priset är en
uppstoppad lunnefågel.
Tyvärr var det ingen valp, avels- eller uppfödargrupp anmälda till utställningen.
Tasspriset för utställningens bästa labbar gick till Paluna’s Tule, ägare Ingbritt
Viklund, Karlstad.
Efter utställningen anordnades det traditionella ”Lundehundsracet” som i år vanns av
Kung Sunes Madicken, ägare Lina Forsberg.
Utställningen sponsrades av Agria, Med Design, Kung Sunes kennel,
Hammarhöjdens kennel, Tina Gustavsson och Ingbritt Viklund till vilka vi på klubbens
vägnar framför ett stort tack för fina priser.
En gemensam middag intogs på lördagskvällen på campingens restaurang
Hemsidan www.lundehund.se
Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad av klubbens webbmaster och av klubbens
sekreterare.
Att hålla hemsidan levande bygger på att medlemmarna skickar material till
webbmastern för publicering efter samråd med styrelsen.
I shopen på hemsidan finns det möjlighet beställa ett antal varor dekorerade med
egen valfri bild på sin lundehund. Detta görs möjligt i ett samarbete med firma
Funnybunny, SLS håller inget eget lager av dessa varor.
Facebook
I mars öppnade klubben en egen Facebook-sida och i dag har sidan 222 medlemmar
bestående av både lundehundsägare och de som är intresserade av rasen.
Redaktion/tidningen
Under året har tidningen Lundehunden som vanligt utkommit med fyra nummer och
redaktionen strävar efter att göra en rolig och innehållsrik tidning till varje nummer.
Det åstadkoms till stor del tack vare medlemmarnas inskickade texter och bilder.
Redaktionen vill därför tacka alla medlemmar som under året medverkat i att fylla
Lundehunden med intressant läsning.
I tävlingen för publicerade medlemsbidrag vann Jonna Werner Ölvestad ett gratis
medlemskap för 2017.
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Nordiskt möte
2016 års nordiska möte ägde rum i Pornais, strax utanför Helsingsfors i slutet av
november. Från Sverige, Norge och Finland deltog tre representanter från respektive
klubb. Från Danmark, som saknar en rasklubb för lundehundar, deltog Susanne Stig
Hansen.
Frågor som dryftades var bland annat korsningsprojektet, giardia-gruppens arbete,
inventering av lundehund i respektive land.
Dessutom beslutades att träffen i fortsättningen heter Nätverket för nordiskt
samarbete för norsk lundehund (NNNL).
NNNL träffas i Danmark under 2017.
Aktivitetsombuden
Småland – ordnade en räff i januari då man samlades i Gottåsa för promenad och
korvgrillning. Artiklar ur klubbens shop såldes och lotter såldes till förmån för
”Fonden för friska lundehundar” och inbringade ett bidrag på 600 kronor.
Den träff som hade planerats till augusti blev inställd.
Mälardalen – förutom promenaden innan årsmötet har det ordnats fyra större
aktiviteter och två mindre i Stockholmstrakten, alla aktiviteter har annonserats på
hemsidan och på klubbens Facebooksida. Till dessa möten har det förutom
lundehundsägare kommit de som är intresserade av rasen och vill uppleva en
lundehund live. Det härligt att se att det finns ett intresse för rasen som inte bara är
en hund utan också ett stycke norskt kulturarv.
Leg vet Anna Selin på Djursjukhuset Albano hade en väldigt bra och lärorik
föreläsning om mag- tarmsjukdomar hos lundehund. Det var 16 intresserade
medlemmar som lyssnade och ställde många intressanta frågor. Alla som har
lundehund är ju mer eller mindre pålästa i ämnet. Efter föreläsningen fick vi en
guidad rundvandring på djursjukhuset.
Gotland – har ofta lundehundspromenader med de fem lundehundar som finns på
ön. Promenaderna avslutas alltid med en sopplunch till deltagarnas förnöjelse.
SLS hade planerat för en dag med BHP för endast lundehundar. Dagen ställdes in
då endast en anmälan kommit in.
Framtid
Det som ligger närmast i framtiden är att genomföra ett fint jubileumsår med många
roliga aktiviteter och en trevlig jubileumshelg den 28-30 juli i Munkfors. Vi hoppas att
många medlemmar viker den helgen för att fira klubben och lundehunden i Sverige.
Vi håller tummarna för att vädergudarna är med oss så att vi får det lagom varmt.
Representanter i styrelsen ska till hösten delta i NNNL:s möte i Danmark och utbyta
information med de andra nordiska klubbarna.
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Vaxholm i februari 2017
Svenska Lundehundsällskapets styrelse

Cecilia Obitz
ordförande

Annika Ågren
sekreterare

Maria Hedström
ledamot

Monika Ölén Krüger
ledamot

Eva Linderoth
ledamot

Lena Cederlund
suppleant

Wiveca Larsson
suppleant

Ida Lindström
suppleant

Godhunden Climbing Mumrik foto Hanna Munkhammar
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Resultatrapport 2016
Resultat 2015

Resultat 2016

Budget 2016

37 225
1 875
5 775
1 500
15 014
5 857
1 000
0
7 700
0
4 151
-18
80 079

44 950
7 000
5 700
2 100
7 782
2 105

41 250
2 500
6 300
2 000
15 000
1 000

7 282

8 000

1 334
34
78 287

2 550
0
78 600

-3 256
-4 215
0
-9 464
-9 792
-2 956
-12 210

-4 175

-10 000

-4 216
-13 642
-640
-5 655

-10 000
-10 000
-3 000

-41 893

-28 328

-33 000

-4 530
0
-9 926
-1 020
-13 938
-1 006
0
-10 480
-50
0
-1 800
-42 750

-4 614

-8 000

-14 955
-1 408
-12 539
-947
-260
-12 440

-13 000
-1 300
-7 800
-1 600

Intäkter
Medlemsavgift huvudmedlem
Medlemsavgift familjemedlem/up
Medlemsavgift utländska
Medlemsavgifter valpköpare
Försäljning dekaler kalendrar mm
Försäljning Lundehundsboka
Annonser
Medlemsmöten
Utställningar
NLK projekt
Övriga bidrag och lotteri
Ränta valuta intäkter
Summa

Material, möten och utställningar
Inköp material och varor
Inköp Lundehundsboka
Medlemsmöten
Styrelsemöteskostnader ink resor
Utställning
Rasmonter
Nordiskt Lundehundsmötet
NLK projekt
Summa
Övriga externa och administrativa kostnader
Resekostnader mm
Kontorsmaterial
Trycksaker, tidningen Lundehun
Datakommunikation
Porto
Banko försäkrings kost
Tidningar och facklitteratur
Avgifter till SSUK
Gåvor Lotteri
Externa kostnader
Utbildning av styrelse mm
Summa
Resultat

-4 564

10

-700
-1 800
-49 663

-12 000
-100
0
-1 800
-45 600

297

0

Balansrapport 2016-12-31
Ingående balans
2016-01-01

Utgående balans
2016-12-31

5 000

5 000

Bank, PlusGiro
Kapitalkonto

30 186
70 924

19 976
70 925

Övriga fodringar

12 366

3 192

118 476

99 093

Balanserat vinst/förlust
Årets resultat

-80 342
4 564

-76 675
-296

Fonden
Leverantörsskulder
Övriga skulder bla Lundehundsboka
Förutbetalda medlemsavgifter

-16 655
-6 571
0
-19 472

-5 787
-16 334

-118 476

-99 093

TILLGÅNGAR
Varulager

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Valpar från kennel Super Magic’s foto Malin Sjöström
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Revisionsberättelse 2016
Undertecknade som utsetts till revisorer i Svenska Lundehundsällskapet avger härmed
revisionsberättelse över granskningen av räkenskaperna och styrelsens förvaltning för år
2016.
Vi har granskat de till oss överlämnade räkenskapshandlingar och bokföring.
Alla transaktioner som skett via sällskapets bank- och plusgirokonto är dokumenterade.
Utbetalningarna som skett är att hänföra till sällskapets verksamhet.

Vi tillstyrker att årsmötet
 fastställer resultatrapporten för år 2016
 fastställer balansrapporten per 2016-12-31
 beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för 2016
Lidingö och Vallentuna den 20 februari 2017

Sören Lund

Monica Ekman
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Verksamhetsplan 2017
De övergripande uppgifterna som Svenska Lundehundsällskapet ska arbeta med
står inskriven i våra stadgar och innefattar att klubben ska skapa bästa möjliga
förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:






Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för
utvecklingen av dressyr och praktiskt bruk av denna.
Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran,
utbildning och vård.
Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet.
Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hundägandet.

Styrelsen
Styrelsen i Svenska Lundehundsällskapet ska ha minst fyra protokollförda
styrelsemöten samt kalla till årsmöte som ska hållas innan maj månads utgång.
Styrelsen ska också utse representanter som deltar i möten anordnade av SSUK.
Samt senast sex veckor innan SSUK fullmäktige anmäla om Svenska
Lundehundsällskapet avser att delta på årets fullmäktige och i sådant fall anmäla
utsedd delegat/er och dennes suppleant.
Styrelsen ska vara öppen och lyhörd för medlemmarnas idéer och i möjligaste mån
uppfylla önskemål som gagnar och utvecklar klubben.
Styrelsen har som målsättning att under året kalla till avels/uppfödarmöte.
Övrigt
Klubben kommer att kontinuerligt utbilda och fortbilda våra klubbfunktionärer samt
arbeta för ett ökat medlemsantal i Svenska Lundehundsällskapet.
Klubben kommer under året anordna en officiell utställning för Lundehundar samt
fortsätta arbetet med att få igång aktivitets- och kontaktombud runt om i landet.
Styrelsen kommer att verka för att pengar samlas in till Fonden för friska lundehundar
för att användas för rasens bästa.

Verksamhetsplan för 2017 från SLS kommittéer
Avelskommittén/RAS
Arbetar med att uppdatera RAS och informera om RAS-dokumentet samt att hålla
dokument levande.
Arbeta med insamling och sammanställning av uppgifter om våra hundar, såsom
bett, tår, sjukdomsbild mm samt efter tillstånd från hundägaren registrera dessa i
NLKs databas för norsk lundehund.
Sammanställa och uppdatera listan över hanar som finns tillgängliga i avel.
Hålla sig informerad om hur arbetet fortgår med framtagandet av det
informationsmaterial om IL som NLK arbetar med.
Informera och vara ett stöd till nya uppfödare och avelshundsägare i rasen.

13

Valphänvisning
Klubben kommer fortsätta att ha avgiftsfri valphänvisning på hemsidan för
medlemmar och verka för att så många som möjligt annonserar sina valpar där.
Verka för att fler lundehundsägare ställer sig till förfogande när det är folk som är
intresserade av att få träffa lundehundar i hemmiljö.
Rasinformation
Delta med en informativ rasmonter på Stockholms Hundmässa och lämna
information om rasen och klubben till dem som är intresserade av
Norsk lundehund.
Utställningsverksamhet
Genomföra den planerade utställningen i Munkfors 29 juli.
Planera inför utställningen 2018 och byt plats på den eftersom gränsträffen med
Norge är inställd. Styrelsen har beslutat att inte ansöka om utställning för 2019.
Utbilda ytterligare certifierad utställningsarrangör då tillfälle ges och intresse finns.
Hemsidan www.lundehund.se
Att hålla hemsidan uppdaterad och levande med hjälp av medlemmarnas bidrag.
Facebook
Fortlöpande lägga ut information till medlemmarna via klubbens Facebooksida.
Redaktion/tidningen
Att med hjälp av klubbens medlemmar göra fylliga och informativa nummer av
tidningen Lundehunden med ett nummer varje kvartal, det vill säga att ge ut fyra
nummer per år. Tidningen kommer fortsättningsvis ges ut i A4-format samt i färg.
Aktivitetsombud
Försöka engagera fler lokala aktivitetsombud som kan ordna lokala aktivitetsträffar
för medlemmar och de som är intresserade av Norsk lundehund samt att skriva om
träffarna i tidningen och på hemsidan.
Nordiskt och internationellt samarbete
Delta med två till tre ledamöter på det nordiska seminarium för norsk lundehund som
i år ska vara i Danmark.
Utbildning
Skicka våra klubbfunktionärer på den utbildning som klubben kan behöva för sin
fortsatta verksamhet.

14

Budget 2017
Resultat 2016 Budget 2017
Intäkter
Medlemsavgift huvudmedlem
Medlemsavgift familjemedlem/up
Medlemsavgift utländska
Medlemsavgifter valpköpare
Försäljning dekaler kalendrar mm
Annonser Lundehunden
Utställningar
Övriga bidrag och lotteri
Ränta valuta intäkter
Summa

44 950
7 000
5 700
2 100
9 887
0
7 282
1 334
34
78 287

41 250
2 500
6 300
2 000
15 000
1 000
16 400
2 550
0
87 000

Material, möten och utställningar
Inköp material och varor
Inköp Lundehundsboka
Möteskostnader
Utställning
Rasmonter
Nordiska lundehundsmötet
Summa

-4 175
0
-4 216
-11 342
-3 640
-5 655
-29 028

-4 000
0
-4 000
-15 590
-4 000
-5 000
-32 590

Övriga externa och administrativa kostnader
Resekostnader mm
Trycksaker, tidningen Lundehunden
Datakommunikation
Porto
SKK medlemsadministration
Bank och försäkringskostnader
Avgifter till SSUK
Gåvor Lotteri mm
Utbildning av styrelse mm
Summa

-4 614
-14 955
-1 408
-12 539
0
-947
-12 440
-260
-1 800
-48 963

-8 000
-13 000
-2 800
-8 000
-6 500
-4 410
-12 000
-1000
-1 800
-57 510

296

-3 100

Resultat
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Valberedningens förslag på ny styrelse för verksamhetsåret
2017 till årsmötet den 18 mars 2017 i Stockholm.
Förslag på ordföranden för en tid av ett år tom årsmötet 2018.
Cecilia Obitz
Förslag på två ordinarie ledamöter på en tid av två år tom årsmötet 2019.
Monika Ölén Krüger
omval
Lena Cederblad
nyval
Annika Ågren
Eva Linderoth

vald tom årsmötet 2018
vald tom årsmötet 2018

Förslag på tre suppleanter på en tid av ett år tom årsmötet 2018.
Maria Hedström
nyval
Ingrid Svensson
nyval
Mimmi Eriksson
nyval
Adjungerad kassör tom 2019
Sirpa Juslenius
Förslag på två revisorer på vardera ett år tom årsmötet 2018.
Sören Lund
omval
Ingegerd Jansson
nyval
Förslag på två revisorssuppleanter på vardera ett år tom årsmötet 2016
Sofie Weibull
omval
Eva Nordlander
nyval

Förslag på valberedning
Elin Malmqvist
Anneli Sjöberg

vald till 2018 sammankallande
nyvald till 2019
fyllnadsval 1 år

För valberedningen
Bagarmossen i februari 2017.

Elin Malmqvist

Ingegerd Jansson
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