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för 
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                                                                  Sveriges första lundehund Raggebus Lundy född 1969 Ägare Marie-Louise Ströberg Frisk 
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Svenska Lundehundsällskapets årsmöte den 21 maj 2021, kl 10.00 i Gottåsa. 
 

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, se sidan 6 

 

12. A) Verksamhetsplan 2020, se sid 15 

B) Medlemsavgifter. 

C) Rambudget för 2020, se sid 24. 

 

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 två ledamöter på ett år. 

 

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, sid 16.  

 

17. Redovisning av Fonden för friska lundehundar, sid 6. 

 

18. Avtackning och utdelning av utmärkelser 

 

19. Mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse 2019 
 

Årsmötet ägde rum lördagen den 26 maj 2019 på Vilsta Fritidscenter i Eskilstuna 
med ett 20-tal medlemmar närvarande som bjöds på fika. Årsmötet hölls dagen efter 
klubbens aktiveringsdag. 
Verksamhetsberättelsen för år 2018 inklusive ekonomisk rapport godkändes och 
lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
Vid årsmötet valdes följande till styrelse som konstituerade sig enligt nedan: 
 
Ordförande:  Cecilia Obitz  1 år väljs varje år 
Vice ordförande Maria Karlsson 2 år väljs ojämna år 
Sekreterare  Annika Ågren 2 år väljs jämna år 
Ledamot  Carina Jansson 2 år väljs ojämna år 

Ledamot  Mimmi Eriksson 2 år väljs jämna år 

Suppleant  Maria Hedström 1 år  väljs varje år 

Suppleant  Olle Mårtensson 1 år  väljs varje år 
Kassör  Sirpa Juslenius adjungerad till styrelsen 
 
Till revisorer på ett år valdes Ingegerd Jansson och Eva Nordlander. Till 
revisorsuppleanter valdes Lena Cederblad och Sofie Weibull på ett år. 
 
Till valberedning valdes Anneli Sjöberg (tom 2020), Katarina Linderoth (tom 2020) 
och Elin Malmqvist (tom 2021). Elin Malmqvist är sammankallande.  
 
Cecilia Obitz tackade för det förnyade förtroendet att leda SLS ännu ett år och 
övertog ordförandeklubban och tackade mötesordförande Mats Ågren och 
mötessekreterare Annika Ågren för ett förtjänstfullt värv under mötet. Därefter 
delades följande utmärkelser ut. 
 
Utmärkelser:   
Årets Lundehund 2018 
Utställning, Bay Breeze of Vorkosmia, 117 poäng, ägare Mimmi Eriksson. 
Veteran, Ingen veteran deltog i tävlingen. 
Valp, Frontpage Flo Fit For Fight, 23 poäng, ägare Ida Lindström. 
Årets aktivaste,     Canviva’s Titania, 10 poäng ägare Annika Turitz Garnaeus. 
 
Den danska tröstepokalen, som delas ut till den hund som fått lägst poäng i Årets 
Lundehund Utställning, gick 2018 till Kung Sunes Lasse, 10 poäng, ägare Maria 
Hedström. 
 
Ingen av de två förtroendevalda som valt att lämna arbetet i klubben fanns på plats - 
Monika Ölen Krüger som varit med och arbetat i styrelsen och klubben under många 
år samt klubbens mångåriga revisor Sören Lund. Ordförande och mötet tackade de 
två med en varm applåd och en gåva till var och en. 
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Verksamhetsåret 2019 
Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer: 
 
Avelskommitté/RAS   Styrelsen 
Kartoteksförare i NLK:s databas Eva Linderoth 

Hemsidan/webmaster   Ingegerd Jansson 
Rasinformatör    Styrelsen 
Redaktion/tidningen  Annika Ågren, Maria Hedström, Katarina Linderoth, 

 Olle Mårtensson, Cecilia Obitz och Göran Eklund form 
och layout 

Utställningsansvarig   Maria Karlsson 
CUA Annika Ågren, Cecilia Obitz, Monika Ölén Krüger, Maria 
 Karlsson och Carina Jansson 
Valphänvisning Klubbens uppfödare erbjuds att gratis annonsera på 
hemsidan www.lundehund.se 
Årets Lundehund  Mimmi Eriksson 
Rasmontern Sthlm hundmässa   Annika Ågren, Cecilia Obitz och Göran Eklund 
 
Aktivitetsombud 
Gotland    Annika Ågren 
Gävle      Maria Hedström 
Mälardalen    Gitte Wittzell 
Småland    Olle Mårtensson och Maria Karlsson 
 

Styrelsen   
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten per telefon och ett 
arbetsmöte där vi alla träffades under en helg i mars. Styrelsen har vid alla möten 
varit beslutsför. 
Styrelsen och avelskommittén följer Norsk Lundehundklubbs (NLK) korsningsprojekt. 
SLS har lovat att vara NLK behjälplig i projektet främst genom att skapa kontakter 
med de svenska rasklubbarna i de aktuella raserna för projektet, norsk buhund, 
isländsk fårhund och norrbottenspets. 
Den första projektkullen föddes i augusti 2014 ur en kombination av norsk buhund 
och lundehund. Hittills har 50 projektvalpar fötts i kombinationer lundehund/buhund 
och lundehund/isländsk fårhund.  
Någon korsningskull med norrbottenspets har inte kommit till under året.  
NLK bedriver projektet tillsammans med Norsk Kennelklubb, NordGen husdjur, 
Norges Veterinärhögskola och Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet.  
Den som är intresserad att följa projektet kan gå in på www.lundehund.no och läsa 
mer under modulen ”krysningsprosjektet”.  
I Sverige finns det nu tre projekthundar, två korsningar med norsk buhund och en 
med isländsk fårhund.   
Svenska Lundehundsällskapet har varit representerat vid Svenska Spets- och 
Urhundklubbens, SSUK, fullmäktige i Eskilstuna den 15 mars, klubben företräddes 
då enbart av Cecilia Obitz på grund av corona. Klubben har också genom Maria 
Karlsson varit representerad vid SSUK:s samverkanskonferens den 27 oktober i 
Gränna.  
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete enligt klubbens stadgar samt de uppdrag 
som årsmötet gav styrelsen.  
Stadgeändring/ En motion angående stadgeändring för stödjande medlemskap för 
fysiska personer antogs av årsmötet. Styrelsen har tillskrivit såväl SSUK som SKK för 
att få ett godkännande av stadgeändringen, men inte fått något besked. 

http://www.lundehund.no/
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BPH/ Styrelsen föreslog årsmötet att medlemmar som genomfört ett BPH (Beteende- 
och personlighetsbeskrivning hund) med sin hund ska kunna ansöka om att få 25 
procent av anmälningsavgiften i bidrag från klubben. Bidraget ska betalas ut under 
en försöksperiod t o m 31 december 2020 och därefter utvärderas. Årsmötet biföll 
propositionen. Under året har två bidrag till BPH betalats ut. 
 

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 alla som bidragit till fonden. I fonden fanns vid 
årets utgång 31 252 kronor. 
 
Styrelsen beslutade verksamhetsåret 2016 att efter ansökan bidra med 50 procent av 
kostnaden för en obduktion av en lundehund som dör med oklar diagnos. Någon 
ansökan om medel har inte inkommit under verksamhetsåret. 
 
Styrelsen föreslog årsmötet att medlemmar som vill inseminera sin tik ska kunna 
ansöka om att få 50 procent av inseminationskostnaden betald av fonden. Årsmötet 
biföll propositionen. Ingen ansökan har inkommit till fonden under 2019. 
 
Styrelsen beslutade enhälligt att bidra med 10 000 sek till Norsk Lundehund Klubbs 
kapselprojekt som görs tillsammans med Norsk Veterinärhögskola och veterinär Elin 
Skanke. Beskrivning av projektet finns att läsa i Lundehunden nummer 4/2019. 
 
Medlemmar 
Från och med verksamhetsåret 2017 sköter Svenska Kennelklubben, SKK, 
medlemsadministrationen åt klubben, vilket nu innebär att klubben har rullande 
medlemskap. Samarbetet med SKK har flutit smidigt under året och klubben får 
rapporter varje månad om medlemsutvecklingen. 
 
Antal medlemmar var vid årets utgång var 218, fördelat på 155 huvudmedlemmar, 36 
familjemedlemmar, 4 valpköparmedlemmar och 21 utländska medlemmar samt två 
hedersmedlemmar, Monika Jansson och Marie-Louise Ströberg Frisk. 
 
Styrelsen ser att klubben har ett vikande medlemskap och det är av största vikt att 
alla i klubben arbetar för att öka antalet medlemmar i klubben. 
 

Avelskommittén/RAS   
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2019. 
Avelskommitténs uppgift är att samla in och dokumentera uppgifter om våra hundars 
hälsa, vilket främst sker genom den inventering som görs vart tredje år.  
Nästa inventering är planerad att göras under hösten 2020. 
 
Avelskommittén har varit behjälplig i frågor rörande avel och uppfödning som 
medlemmar haft under året och har också varit Norsk Lundehund Klubb behjälplig 
med uppdateringar av svenska hundar i den norska databasen för Norsk lundehund. 
Hanhundslistan som finns på www.lundehund.se har uppdaterats under året. Det är 
en service som klubben har att låta medlem som äger en hanhund få publicera på 
hemsidan att hunden finns tillgänglig för avel, ansvaret för att uppgifterna är rätt 
ligger på ägare till hunden. 
 

http://www.lundehund.se/
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RAS-dokumentet, som uppdaterades senast 2016, (Rasspecifik avelsstrategi) är en 
handlingsplan för avel av norsk lundehund. Dokumentet är uppfödarnas vägledning 
och den finns för nedladdning på klubbens hemsida. 

 
Redogörelse för avelsarbetet  
 
Antal födda valpar 2019 var totalt 26 stycken, en rejäl ökning mot 2018 då endast 12 
valpar föddes. Målsättningen för rasen är att alla som har en lundehund ska låta 
hunden gå vidare i avel. Alla friska hundar behövs.  
 
Under 2019 registrerades totalt 23 (23) lundehundar i Sverige. Under året föddes det 
26 (12) valpar fördelade på 11 (4) kullar till dessa har 9 (4) tikar använts med 9 (4) 
hanar, medeltalet valpar per kull låg på 2,4 (3,9) valpar. Av de 26 födda valparna var 
8 hanar och 18 tikar. 

OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående år. 
 
Tre hundar (3 tikar) har importerats, dessa kommer från Norge och Finland, varav en 
tillhör korsningsprojektet och är en I2 (andra generation i korsning med Isländsk 
fårhund). 
. 
Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,3 procent mot 1,1 procent 
föregående år. Vi kan konstatera att våra uppfödare kontinuerligt arbetar för att hålla 
inavelsgraden på en låg nivå och att de använder olika hundar i sitt avelsarbete.  
 
Under året har två lundehundar genomgått BPH. 
 
Valphänvisning och omplacering 
Valphänvisning har 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.  
Klubben har också hjälp till med att omplacera några lundehundar genom att upplåta 
plats på hemsidan för annonsering om nytt hem. 
 

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 om vår ras. 
Montern var som alltid välbesökt och intresserade besökare kunde få svar på sina 
frågor om rasen samt få klubbens informationsfolder och överex av tidningen 
Lundehunden.  
Klubben sålde hundhalsband, pins och vykort med mera samt den norska 
Lundehundboka som lanserades på Vaeröy i juli 2012.  
 
Rasmontern är en 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   
2019 hade klubben ingen rasspecial utan satsade istället på en aktiv 
Lundehundshelg med årsmöte i Vilsta, Eskilstuna i slutet på maj. 
Ett 25-tal hundar med ägare deltog och bland aktiviteterna fanns hundpromenad, 
nose work för nybörjare, äggletning, agility med mera. Självklart hade vi också det 

http://www.lundehund.se/
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traditionella Lundehundracet. Till årets race hade styrelsen skänkt ett vandringspris 
som segraren i racet får förvalta under året. Priset består i en pokal och följs av en 
pärm för presentation av den vinnande hunden. 
Följande hundar placerade sig i toppen: 1:a Espen, ägare Gitte Wittzell, 2:a Ci-Ci, 
ägare Maria Karlsson och 3:a Saga, ägare Jonna Ölverud. 
 
På kvällen samlades vi för gemensam middag med tal, sång och utdelning av 
championatsdiplom samt det nyinstiftade vandringspriset i Lundehundsracet. 
Söndagsförmiddagen ägnades åt årsmötet. 
 
Hemsidan www.lundehund.se   
Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad av klubbens webbmaster och med hjälp av 
två styrelsemedlemmar. 
Att hålla hemsidan levande bygger på att medlemmarna skickar material och bilder 
till webbmastern för publicering. All publicering görs efter samråd med styrelsen. 
På hemsidan finns också möjlighet att beställa diverse varor med 
lundehundsanknytning. 
 
Facebook 
På Facebook har SLS en egen officiell sida. Sidan är en ren informationssida från 
klubben och ingen förutom administratörerna kan göra inlägg på sidan, besökarna 
kan bara kommentera befintliga inlägg. SLS har på sidan publicerat och informerat 
om klubbens olika aktiviteter och andra viktiga frågor. 
 
Redaktion/tidningen 
Lundehunden kom som vanligt ut med fyra nummer under året. Nr 1 hade 28 sidor, 
de övriga tre 24 sidor beroende på en ordentlig portohöjning som gör en 28-sidig 
tidning orimligt dyr att skicka med posten. 
På grund av en konkurs hos tryckeriet blev årets sista nummer kraftigt försenat och 
kom ut till medlemmarna under julhelgen. 
 
Redaktionens ambition är att göra en tidning med mycket läsning, det ska vara roligt 
och intressant att läsa Lundehunden. Det lyckas vi oftast med tack vare våra 
medlemmars inskickade texter och bilder. 
Redaktionen vill tacka alla medlemmar som under året medverkat i att fylla 
Lundehunden med intressant läsning. 
 
Nordisk Lundehund Union (NLU) 
Det nordiska mötet mellan klubbarna har nu blivit en återkommande aktivitet. 2019 
stod Sverige som värd och mötet hölls i Stockholm andra helgen i november. 
På mötet var Sverige, Danmark, Norge och Finland representerade med en eller flera 
representanter samt Sveriges rasspecialist och domare Hans-Åke Sperne. 
Huvudsyftet med dessa möten är att inhämta och delge information om vad som 
händer inom rasen inom de nordiska länderna. Samt få en rapport om vad som sker 
inom korsningsprojektet. Kanske blir det här året då det föds en kull valpar efter 
norrbottenspets och lundehund i korsningsprojektet. 
 
2020 års möte är planerat att hållas i Finland helgen 6-8 november. 

  

http://www.lundehund.se/
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Aktivitetsombuden  
Gotland  
Ungefär varannan månad genomförs lundehundspromenad med de sex lundehundar 
som finns på ön. Emellanåt utökas skaran med gästande lundehundar från fastlandet 
till de gotländska hundarnas stora glädje. Promenaderna avslutas alltid med en 
sopplunch till deltagarnas förnöjelse. 
Gävle 
Åtta spontana tillfällen med Lundehunds promenader har det blivit under året i 
Gävleborg. Vi är då mellan två-tre människor med våra två - fyra Lundehundar som 
deltagit. Vi går en runda på ca 6-8 km och våra hundar springer och har roligt. 
Mälardalen  
6/3 - Lundeträff med nose work-kurs på Stockholms lokala kennelklubb vid Gärdet. 
Efter ett par sena avhopp blev det 7 hundar och några fler människor. Vi fick dela på 
lokalhyran medan Eva Larsson ställde upp gratis med en väldigt bra kurs i nose 
work. Egen matsäck och gemensam fika. Hanna Munkhammar överraskade med 
finfina små paket med ett första nose work-kit till alla deltagare! 
12/5 - vårpromenad på Hundön, Drottningholm. Samkörde med Norsk Buhund 
Ringen och B2-tiken Leah var med. 
28/9 - Lundeträff i samband med Kringeltassen i Tvetaspåret - ett samarbete mellan 
Korpen och Södertälje lokala kennelklubb. Fem hundar och fyra människor dök upp 
till en regnig men trevlig aktivitet.  
10/11 - Långpromenad på Gärdet och Kruthuset som tyvärr drog få medverkande på 
grund av mycket dåligt väder. 
1/12 - Traditionellt adventsfika med Lussekatter och adventspepparhundar i Eva och 
Lasse Linderoth trädgård i Råcksta, år 2020 firar traditionen 10 år!  
Småland  
Träff i Gottåsa, Växjö den 20 januari för nionde året i rad. Deltagare kom från 
Småland, Skåne, Blekinge, Värmland och Tyskland. Ett lundehundsrace 
arrangerades för tredje året i rad. Vinnaren kom från Tyskland. Det pratades om 
aktuella frågor i SLS över en kopp kaffe och så grillades det korv. Ett lotteri 
inbringade 910 kr till ”Fonden för friska lundehundar”. 
Den 4 maj hölls en träff utanför Jönköping hos Jörgen och Tina. Hundarna fick 

springa av sig och umgås medan mattar och hussar drack kaffe och tittade på. 

Denna träff har också blivit årligen återkommande! 

Den 28-30 juli var det ”campingträff” hos Olle och Susanne i Gottåsa, Växjö. 

Deltagare kom från Småland, Skåne, Blekinge och Norge. På lördagen 29:e juli 

gjordes en stadspromenad i Växjö vilken var mycket uppskattad av växjöborna. 19 

hussar och mattar gick promenaden och 13 lundehundar fick visa upp sig. Det blev 

många frågor som fick besvaras och det delades ut 60-70 broschyrer om vår fina 

unika ras. På programmet lördag kväll och söndag förmiddag stod också spårning, 

hund-tandborstning och lydnad. Det blev en mycket lyckad helg och campingträffen 

kommer att fortsätta år för år. 

Framtid   

Vi kan se att klubben varje år tappar medlemmar och därmed också 
medlemsintäkter. Klubben har ingen annan inkomst än avgiften som medlemmarna 
betalar därför är det av största vikt att alla som har en lundehund i Sverige vill bli 
medlemmar och stödja arbetet för rasen. Detta är något som vi får jobba mer med 
under året. 
Under 2020 hoppas vi att det ska födas fler valpar, rasen behöver många nya 
individer. 
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Lundehundsdagarna var sedan länge planerade att hållas i Malmköping helgen 22-
24 maj. Men på grund av coronaviruset, Folkhälsomyndighetens rekommendation 
och att Svenska Kennelklubben bestämde att inga aktiviteter skulle ske inom 
organisationen kunde styrelsen inte ta något annat beslut än att ställa in dagarna.  
 
Styrelsen tog vid sitt möte den 31 maj beslut att inte kalla till årsmötet i Stockholm 
den 29 augusti som först var tänkt. Motivet till att mötet skulle blir i Stockholm var 
bland annat att klubben har flest medlemmar i Mälardalsområdet och att det är 
enklast att ta sig till från olika delar av landet. Men sedan Centralstyrelsen i SKK 
meddelade att det är ok för rasklubbar med färre medlemmar än 3 000 att skjuta upp 
sina årsmöten till 2021 beslutade styrelsen att göra så. 
Därför blir det två årsmöten i Gottåsa i maj 2021 ett för att avsluta verksamhetsåret 
2019 och ett för 2020. 
 
 
 
Vaxholm i maj 2020 
 
Svenska Lundehundsällskapets styrelse 
 
 
 

 Cecilia Obitz   Maria Karlsson 
 ordförande   vice ordförande 
 
 
 
Annika Ågren   Carina Jansson  Mimmi Eriksson 
sekreterare    ledamot   ledamot 
 
 
 
Olle Mårtensson  Maria Hedström 
suppleant   suppleant 
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Resultatrapport 2019    

 Resultat Resultat Budget 

 2018 2019 2019 

Intäkter       

Medlemsavgifter 58 077 52 892 58 000 

Försäljning dekaler kalendrar mm 14 878 14 291 10 000 

Annonser 0 125 1 000 

Utställningar 23 259 5 167 4 000 

Övriga bidrag och lotteri 1 870 2 650 2 000 

Summa intäkter 98 084 75 125 75 000 

    
Kostnader material, möten och utställningar       

Inköp material och varor -4 419 -11 635 -8 000 

Styrelsemöteskostnader inkl resor -3 289 -2 480 -3 000 

Utställning -16 505 -6 765 -2 000 

Rasmonter 0 -1 166 -500 

Nordiska mötet -12 270 -8 846 -8 000 

Summa -36 483 -30 892 -21 500 

    

Övriga externa och administrativa kostnader       

Resekostnader mm -17 039 -9 696 -7 000 

Kontorsmaterial -149 0 -800 

Trycksaker, tidningen Lundehunden -19 242 -11 665 -12 000 

Datakommunikation -2 611 -2 583 -2 600 

Porto -10 681 -13 326 -12 000 

Bank- och försäkringskostnader -1 155 -1 106 -1 200 

Avgifter till SSUK -13 210 -11 100 -13 000 

Medlemshantering SKK -6 121 -3 500 -6 000 

Externa kostnader -1 456 -524 -1 000 

Utbildning av styrelse mm 0 0 0 

Summa kostnader -71 664 -53 500 -55 600 

    
Resultat  -10 063 -9 267 -2 100 
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Balansrapport  2019-12-31    

 Ingående balans  Utgående balans 

 2019-12-31  2019-12-31 

    

Tillgångar       

Varulager 1 305  4 465 

Kassa 0  2 354 

Bank 28 313  19 921 

Kapitalkonto 70 925  70 925 

Övriga fordringar 3 226  3 746 

    

Summa tillgångar 103 769  101 411 

    

Eget kapital och skulder       

Balanserad vins/förlust -72 088  -62 025 

Årets resultat 10 063  9 267 

    

Fonden -26 674  -31 252 

Leverantörsskulder -7 562  -5 002 

Upplupna kostnader 0  -4 400 

Förutbetalda medlemsavgifter -7 508  -8 000 

    

    

Summa eget kapital och skulder -103 769  -101 412 

 

                                                                                                                      Lundehund målad av Yvonne Ohlsson Söderholm 
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Revisionsberättelse för år 2019 
 
Undertecknade som utsetts till revisorer i Svenska Lundehundsällskapet avger 
härmed revisionsberättelse över granskningen av räkenskaperna och styrelsens 
förvaltning för år 2019. 
 
Vi har granskat de till oss överlämnade räkenskapshandlingar och bokföring. 
 
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 2019 

● fastställer balansrapporten per 2019-12-31 

● beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för 2019 

 
 
Styrsö och Lidingö den 20:e maj 2020 
 
 
 
Ingegerd Jansson    Eva Nordlander  

  



 

14 

 
  Verksamhetsplan 2020 
 
De övergripande uppgifterna som Svenska Lundehundsällskapet ska arbeta med står 
inskriven i klubbens 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 enligt stadgan 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 att arbeta för att anordna en officiell utställning för Lundehundar i 
Gottåsa, Växjö år 2021 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 2020 för SLS kommittéer 

 

Avelskommittén/RAS 
Arbetar med att hålla RAS uppdaterad och informera medlemmarna 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 
uppgifter 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 de olika informationsmaterial som 
NLK arbetar med.  
Informera och vara ett stöd till nya uppfödare och avelshundsägare i rasen. 
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Valphänvisning och omplacering 
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. 
Att i möjligaste mån bistå de ägare som av någon anledning måste omplacera sin 
lundehund. 
 

Rasinformation 
Delta om intresse finns hos medlemmarna med en informativ rasmonter på 
Stockholms Hundmässa och lämna information om rasen och klubben till dem som är 
intresserade av Norsk lundehund. 
 
Utställningsverksamhet 
På grund av covd-19 blev utställningen i Malmköping inställd. Men nu ser vi framåt 
och planerar inför utställning och medlemsträff i Gottåsa i maj 2021. Vi kommer 
också att informera om SSUK:s kommande utställningar i Lundehunden och på 
www.lundehund.se .  
I juli 2022 har SLS gemensamma Lundehundsdagar med Norsk Lundehund Klubb i 
Morokulien där SLS står som värd för den gemensamma middagen efter 
utställningen på lördagen. 
 

Hemsidan www.lundehund.se  
Att hålla hemsidan uppdaterad och levande med hjälp av det som händer i klubben 
och 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 som utkommer med ett nummer varje kvartal, det vill säga att 
ge ut fyra nummer per år. Tidningen ges ut i A4-format i färg. 
 
Aktivitetsombud 
Verka för att engagera fler lokala aktivitetsombud som kan ordna lokala 
aktivitetsträffar för medlemmar och de som är intresserade av Norsk lundehund samt 
att verka för att det skrivs om träffarna i tidningen och på hemsidan. 
 

Nordiskt och internationellt samarbete 
Att delta i  Nordisk Lundehund Unions informationsmöte den 6-8 november i Finland. 
 
Utbildning 
Skicka våra klubbfunktionärer på den utbildning som klubben kan behöva för sin 
fortsatta verksamhet. 
 

Domarkonferens 2020 
Att delta i SSUK:s domarkonferens i oktober 2020. Inför den konferensen har 
styrelsen uppdaterat domarkompendiet från 2009.  
 
  

http://www.lundehund.se/
http://www.lundehund.se/
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Proposition  
SLS har fått påstötning från SSUK att vi måste uppdatera klubbens stadgar till de nu 
gällande typstadgar för rasklubbar som antogs av SKKs centralstyrelse 2017 och 
som gäller för rasklubbar i organisationen från 2018-01-01. 
Styrelse har i typstadgarna lagt till de olika medlemskategorier som vi har inom 
klubben och hoppas få dessa godkända. 
SLS nu gällande stadga finns att ta del av på www.lundehund.se/om-oss/stadga  
 

Typstadgar för rasklubb inom SKK-
organisationen 

Antagna av SKKs centralstyrelse 2017, att gälla från 2018-01-01 

Inledning 
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella 
föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt 
tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen 
benämnda medlemsorganisationerna. 

Rasklubben Svenska Lundehundsällskapet ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska 
Special- och Urhundsklubben, (SSUK). 

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med 
den i rasklubben ingående rasen. 

Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska 
Kennelklubben (SKK) och av specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer. 

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. 

Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben. 

I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialklubbens eller stadgar för SKK ska rasklubbens 
stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. 

 

§ 1 Mål 
Rasklubben Svenska Lundehundsällskapet som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för 
specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att: 

• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda 
rashundar. 

• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling 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. 

  

http://www.lundehund.se/om-oss/stadga
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§ 2 Verksamhet 
För att nå det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer. 
2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden. 
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade 

riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. 
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 

komma till användning. 
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv. 
7. Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete. 
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

 

§ 3 Medlemskap 
Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap 
kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse. 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.  Ungdomsmedlem har 
samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år 
under vilket han/hon fyller 16 år. 

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med 
beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning 
mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem 
som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr 
eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK 
och myndigheter föreskriver. 

Familjemedlem, om flera personer i samma hushåll vill bli medlemmar i klubben kan dessa lösa 
familjemedlemskap.  

Uppfödarmedlem, uppfödare kan för sina valpköpare lösa medlemskap för ett år.  

Hedersmedlem, årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt 
främjat klubbens syften till hedersmedlem. 

Stödjande medlem, enskild fysisk person kan ansöka om att bli stödjande medlem. Stödjande 
medlem är välkommen till klubbens aktiviteter men har inte rösträtt på medlemsmöte och får inte 
heller klubben publikationer. 

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av 
styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. 

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin 
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. 
Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd. 

§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är 
medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar 
betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens 
publikationer. 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som 
helbetalande medlem. 
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§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa 
stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till 
och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. 

§ 6 Organisation 
Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal 
verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter 
godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och 
arbetsformer. 

§ 7 Årsmöte 
Moment 1 Inledning 
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före maj månads utgång. 

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst 
en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. 

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar. 

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 
21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller 
på annat likvärdigt sätt. 

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag 
samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 14 dagar före mötet delges 
medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. 

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. 

Moment 2 Dagordning 
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande, eller av styrelsen utsedd 
person. 

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets 
ordförande.  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1. Justering av röstlängd. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare. 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
7. Fastställande av dagordningen. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust. 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12.  

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
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13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter enligt § 8 dessa stadgar 
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16. 
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 30 april anmälts till 

styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för 
behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, 
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

Moment 3 Röstning 
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 
16 år. 

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med 
slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om 
någon så yrkar och om mötet så beslutar. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. 

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker 
öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är 
medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir 
lika, avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna 
reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 4 Närvarorätt med mera 
Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. 
De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. 

• Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. 
• SKKs verkställande direktör. 
• Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen. 

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem. 

Moment 5 Motioner och ärenden 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad 
lämnas till styrelsen senast 30 april. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. 

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, 
övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

§ 8 Styrelse 
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. 

Moment 1 Styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och 
högst fyra suppleanter. 
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Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett 
år. 

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut 
av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen 
har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att 
delta i beslut. 

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper 
för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna 
klubbens firma. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice 
ordförande. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 

Vid sammanträde ska protokoll föras.  

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om 
röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande. 

Moment 2 Styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar samt i stadgar för SKK, bland 
annat: 

• Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer. 
• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet. 
• Verkställa av årsmötet fattade beslut. 
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning inklusive redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte. 
• Senast fem veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och 

resultaträkning till revisorerna. 
• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod. 
• Avge yttrande över ärenden som specialklubben hänskjutits till klubben. 
• Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben. 
• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens 

sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen. 
• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens 

stadgar föreskriver. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

 
§ 9 Revisorer 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska 
årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. 

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte 
då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.  

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna 
senast fem veckor före ordinarie årsmöte.  
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Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte.  

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.  

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde. 

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas. 

 

§ 10 Valberedning 
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie 
årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.  

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en 
ledamot ska väljas vid varje årsmöte.  

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. 

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden. 

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte. 

§ 11 Protokoll 
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de 
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och av vald eller valda justeringsmän.  

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.  

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 12 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK. 

§ 13 Force majeure 
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller 
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som 
planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört 
evenemang till täckande av uppkomna kostnader. 

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt 
har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan 
erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon 
åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller 
funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller 
indirekta kostnader. 

§ 14 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast fyra veckor innan årsmötet inges till styrelsen som 
däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant 
beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid 
ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska 
fastställas av specialklubben. 
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§ 15 Upphörande av klubben 
Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid årsmöte. För 
att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav 
minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 
Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben ska klubbens tillgångar och arkiv 
överlämnas till specialklubben att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa 
stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2. 
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Förslag på rambudget 2020 Resultat Budget 

 2019 2020 

   

Intäkter     

Medlemsavgifter 52 892 53 000 

Försäljning dekaler kalendrar mm 14 291 14 000 

Annonser 125 500 

Utställningar 5 167 0 

Övriga bidrag och lotteri 2 650 3 000 

Summa intäkter 75 125 70 500 

   

Kostnader material, möten och utställningar     

Inköp material och varor -11 635 -11 000 

Styrelsemöteskostnader inkl resor -2 480 -2 500 

Utställning -6 765 -0 

Rasmonter -1 166 -1 000 

Nordiska mötet -8 846 -8 000 

Summa -30 892 -22 500 

   

Övriga externa och administrativa kostnader     

Resekostnader mm -9 696 -10 000 

Kontorsmaterial 0 -500 

Trycksaker, tidningen Lundehunden -11 665 -12 000 

Datakommunikation -2 583 -2 600 

Porto -13 326 -13 000 

Bank- och försäkringskostnader -1 106 -1 200 

Avgifter till SSUK -11 100 -11 000 

Medlemshantering SSK -3 500 -3 500 

Externa kostnader -524 -500 

Utbildning av styrelse mm 0 0 

Summa kostnader -53 500 -54 300 

   

Resultat -9 267 -6 300 
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Valberedningens förslag på styrelse för verksamhetsåret 2020 
till årsmötet 2021. 
 
 
Förslag på ordföranden för en tid av 1 år. 

Maria Karlsson 
 
Förslag på två ordinarie ledamöter på en tid av 2 år. 
Annika Ågren  omval 2 år 
Mimmi Eriksson  omval 2 år 
Olle Mårtensson  fyllnadsval 1 år 
 
Tidigare valda 

Carina Jansson  1 år kvar 
Maria Karlsson  1 år kvar 
 
Förslag på två suppleanter på en tid av 1 år. 

Maria Hedström  omval 1 år 
Ingrid Linusson  nyval 1 år 
 
Adjungerad kassör 1 år 

Cecilia Obitz   
 
Förslag på två revisorer på vardera ett år. 
Ingegerd Jansson  omval 1 år 

Eva Nordlander  nyval 1 år 
 
 
Förslag på två revisorssuppleanter på vardera ett år. 

Sofie Weibull  omval 1 år 
Lena Cederblad nyval 1 år 
 
 
 
Förslag på valberedning  
Förslag 2 år  
 Förslag 1 år  
Anneli Sjöberg 1 år kvar, valdes på 2 år 2019 
 

Sammankallande,  
 
 
För valberedningen  
 
Bagarmossen, 27 maj 2020 
 
 
Elin Malmqvist Anneli Sjöberg Katarina Linderoth 
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Inventarieförteckning Svenska Lundehundsällskapet. 
 

Saker som tillhör klubben och var de finns 

Utställning Finns hos 

Utställningstält 1 från Agria Cecilia 

Utställningstält 2 från Plack off Maria K 

Utställningstält 3 från Plack off Maria K  

Trimbord Cecilia 

Placringshundar 4 st Maria K 

Domarväska med bl.a  prisvalörkort  Cecilia 

Ringband mm Cecilia 

CK-glas på fot med logga Cecilia 

  

Vandringspriser till utställning Ansvarig 

BIR-pokalen glasobelisk med graverad lundehund Mimmi 

Tasspokalen, glasobelisk med graverad lundehundtass Mimmi 

Uppfödarpokalen,  Mimmi 

Raggebud Lundys VP, uppstoppad lunnefågel i glaslåda Mimmi 

Aspheims Trollunges VP, tavla Mimmi 

Hammarhöjdens VP, glasisberg med lunnefågel Mimmi 

Lykkes VP, liten lunnefågel i skinn Mimmi 

  

Kennel Langenesjentas VP  

Langenesjentas BIM valp, 10 små pokaler Mimmi 

Langenesjentas BIR junior Mimmi 

Langenesjentas BIM junior Mimmi 

Langenesjentas BIR veteran Mimmi 

Langenesjentas BIM veteran Mimmi 

Langenesjentas Bästa par Mimmi 

Langenesjentas utställningens äldsta detagande hund Mimmi 

Langenesjentas föräldradjur och avkomma Mimmi 

 Mimmi 

Vandringspris, delas ut på Sth Hundmässa  

Tor&Etnas VP, tennhorn Mimmi 

 

Rasmontern Finns hos 

1 st Stor bakgrundvepa 3x2 m Cecilia 

2 st Mindre vepor 1x2 m Cecilia 

3 st Staketsektioner vita i trä Cecilia 

1 st Matta 3x2 m Cecilia 

1 st Rött lakan till bordet Cecilia 

1 st Gråmelerad fäll Cecilia 

1 st Röd vattenskål Cecilia 

3 st Broschyrställ Cecilia 

2 st Gröna fleecefiltar Cecilia 

1 st Norsk flagga och 1 st svensk flagga Cecilia 

 

Övrigt som tillhör klubben Finns hos 

Norsk Nordlandsbunad inköpt 2010 Cecilia 

Flagga med sydd original-logga Cecilia 

Tavla att följa ordförande, gåva från Norsk Lundehund Klubb Cecilia 

En låda med gamla bilder från Monika Jansson Cecilia 

Röd vepa ca 1x3 m "Svenska Lundehundsällskapet" Cecilia 
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Ordförandeklubba skänkt av Ulf och Nicoline Pålsson Cecilia 

1 st hårdisk 250 GB Maria H 

1 st hårdisk  Maxtor 1 TB Carina J 

 

Shopen Finns hos 

Lundehundsboka 9 st Cecilia 

Jubileumsboken från 2002  10 st Cecilia 

Halsband hane 9 st Cecilia 

Halsband tik 10 st Cecilia 

T-shirt vita ”Lundehund med klass” på ryggen 10 st Cecilia 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    Lundehund målad av Yvonne Ohlsson Söderholm 


