
Protokoll för Svenska Lundehundsällskapets årsmöte 26 maj 2019 

på Vilsta camping, Eskilstuna 
 

 

 

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Cecilia Obitz öppnade årsmötet i hotellets konferenslokal. 

 

2. Justering av röstlängd 

Femton medlemmar och en icke-medlem var närvarande och därmed var 

röstlängden justerad. 

 

3. Val av protokollförare. 

Klubbens sekreterare Annika Ågren valdes att föra årsmötets protokoll. 

 

4. Val av ordförande för årsmötet 

Mats Ågren valdes till ordförande och tog över klubban. 

 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare 

Carina Jansson och Maria Karlsson valdes till justerare av protokollet samt tillika 

rösträknare. 

 

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

Beslutades att den ende icke-medlemmen hade närvaro- och yttranderätt. 

 

7. Är mötet stadgeenligt utlyst 

Inbjudan till årsmötet fanns i nr 1 av Lundehunden som utkom i mars samt på 

klubbens hemsida och Facebook-sida. Mötet fann att årsmötet var stadgeenligt 

utlyst. 

 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter förtydliganden angående punkterna 16 och 17. 

 

9. Verksamhetsberättelsen, balans- och resultatredovisning samt 

revisorernas berättelse. 

Cecilia Obitz föredrog verksamhetsberättelsen och den kompletterades med att 

Maria Karlsson och Carina Jansson deltog i SKK:s avelskonferens i november. 

Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

 

Cecilia Obitz redovisade resultat- och balansräkningen som med godkännande lades 

till handlingarna. 

 

Cecilia Obitz redovisade revisorernas berättelse som lades till handlingarna. 

 

 



Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt att årets förlust 

balanseras i ny räkning. 

 

10. Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

11. Redogörelse för avelsarbetet 

Cecilia Obitz redogjorde för avelsarbetet (sidan 6 i verksamhetsberättelsen). 

Årsmötet godkände rapporten. 

 

12. A) Verksamhetsplan 2019 

Cecilia Obitz redovisade verksamhetsplanen där bland annat ingår en 

domarkonferens 2020 som SSUK arrangerar och där lundehunden ska presenteras. 

Hans-Åke Sperne är vidtalad att presentera rasen. Klubben har också ansökt om att 

få byta utställningsplats 2021 från Vaxholm till Växjö. 

B) Medlemsavgifter 

Styrelsen har lagt förslag om att höja medlemsavgiften med 25 kr för huvudmedlem 

och utländsk medlem från 2020.  

Årsmötet godkände förslaget att höja avgiften för dessa två medlemskategorier.  

Det innebär att huvudmedlemskap år 2020 kostar 300 kr, utländskt medlemskap 325 

kr samt familje-, uppfödar- och stödjande medlemskap 100 kr (oförändrat). 

C/ Rambudget för 2019 

Cecilia Obitz redogjorde för rambudgeten 2019, vilken godkändes av årsmötet. 

 

13. Val av ordförande på 1 år, två ledamöter på 2 år och tre suppleanter på 1 

år. 

Årsmötet valde enhälligt Cecilia Obitz till ordförande för ytterligare ett år. 

Carina Jansson valdes till ledamot för två år. Maria Karlsson valdes till ledamot för 

två år. 

Maria Hedström valdes till suppleant för ett år och Olle Mårtensson valdes till 

suppleant för ett år. 

 

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på 1 år 

Ingegerd Jansson och Eva Nordlander valdes till revisorer på ett år. 

Sofie Weibull och Lena Cederblad valdes till suppleanter på ett år. 

 

15. Val av valberedning – en ledamot på 1 år 

Anneli Sjöberg valdes till ledamot på ett år. 

Elin Malmqvist är sammankallande. 

 

Punkterna 13-15 förklarades för omedelbart justerade. 

 

16. Övriga ärenden 

Stadgeändring/ En motion från Olle Mårtensson angående stadgeändring för 

stödjande medlemskap yrkade på att stadgarna ändras så att även fysiska personer 

ska kunna vara passiva/stödjande medlemmar i Svenska Lundehundsällskapet.  



Enligt nuvarande stadgar kan endast organisation, företag eller liknande vara 

stödjande medlem. 

 

Styrelsen har tillstyrkt motionens krav och årsmötet beslutade enhälligt att godkänna 

att stadgan ändras på denna punkt så att även fysiska personer kan vara stödjande 

medlemmar. Detta under förutsättning att SSUK och SKK godkänner denna 

stadgeändring. 

 

BPH/ Styrelsen har föreslagit att medlemmar som genomför ett BPH (Beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund) med sin hund ska kunna ansöka om att få max 25 

procent av anmälningsavgiften i bidrag från klubben. Detta för att uppmuntra fler 

medlemmar att genomföra ett BPH med eller utan skott. Bidraget ska betalas ut 

under en försöksperiod t o m 31 december 2020 och därefter utvärderas. 

 

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen. 

 

17. Fonden för friska lundehundar 

Styrelsen hade lagt en proposition om att uppfödare ska kunna ansöka hos fonden 

om ekonomiskt bidrag på max 50 procent av en inseminationskostnad. 

Skälet till detta är att flera parningar har misslyckats de senaste åren trots att såväl 

hane som tik varit villiga. Detta har medfört att antalet födda valpar har sjunkit 

markant. Vill uppfödaren då satsa på insemination, vilket är kostsamt, anser styrelsen 

att fonden skulle kunna bidra med 50 procent av kostnaden. 

 

Årsmötet beslutade att tillstyrka propositionen. 

 

18. Avtackning och utdelning av utmärkelser 

Cecilia Obitz avtackade Monika Ölén Krüger som varit styrelseledamot och vice 

ordförande i flera år med tre stalldygn hos Hundstallet. Eftersom Monika inte var 

närvarande blir hon underrättad per post. 

Även mångårige revisorn Sören Lund avtackades med ett stalldygn hos Hundstallet. 

 

Årets lundehund 2018 

Årets lundehund Utställning 2018 blev Bay Breeze of Vorkosmia. Vars ägare Mimmi 

Eriksson var på plats för att ta emot utmärkelsen. 

Årets valp 2018 blev Frontpage Flo Fit for Fight. 

Årets aktivaste 2018 blev Canviva´s Titania. 

Årets uppfödare 2018 blev Maria Hedström, Kung Sunes kennel. Maria var på plats 

för att ta emot utmärkelsen. 

Danska tröstepriset gick till den hund som fått lägst poäng i klassen Utställning och 

det blev Kung Sunes Lasse. 

De ägare som inte var på plats får sina diplom per post. 

 

 

 

 

 



 

 

 

19. Mötet avslutas 

Mötesordförande Mats Ågren avslutade mötet och därefter serverades kaffe och 

hembakta kakor. 

 

 

 

 

 

 

Annika Ågren                                           Mats Ågren 

mötesekreterare                                      mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Carina Jansson                                         Maria Karlsson 


