
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA LUNDEHUNDSÄLLSKAPET 

SÖNDAG 25 APRIL 2021 (avser verksamhetsåret 2020) 

 

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Cecilia Obitz öppnade dagens andra digitala årsmöte och hälsade alla välkomna 

tillbaka efter den korta pausen.  

 

2. Justering av röstlängd 

Sekreterare Annika Ågren konstaterade att det fortfarande var 28 medlemmar som deltog på 

det digitala mötet (se bilaga).  

3. Val av protokollförare 

Klubbens sekreterare Annika Ågren valdes till protokollförare. 

4. Val av ordförande för årsmötet 

Barbro Engman föreslogs och valdes till årsmötesordförande. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Eva Linderoth och Sören Lund valdes till att justera årsmötesprotokollet samt att vara 

rösträknare. 

6. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom medlemmar 

Ordförande konstaterade att förutom henne själv deltog även Carina Lundgren, SSUK:s 

representant, i årsmötet. 

7. Är mötet stadgeenligt utlyst 

Enligt klubbens stadgar ska årsmötet utlysas 21 dagar innan. Inbjudan till detta årsmöte 

gjordes 18 mars på hemsidan och i tidningen Lundehunden nr 1/21 och på klubbens 

Facebooksida vecka 12 (22-28 mars). Årsmötet ansågs därmed vara stadgeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

9. Verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning samt revisorernas 

berättelse 

Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 samt balans- och 

resultaträkning, vilka bägge godkändes. Revisor Ingegerd Jansson redovisade revisorernas 

berättelse som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

11. Redogörelse för avelsarbetet. 

Cecilia Obitz hänvisade till texten på sidan 7 i verksamhetsberättelsen under 

Avelskommittén. 

12. a/ Verksamhetsplan för 2021 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 godkändes 

b/ Medlemsavgifter  



Ett förslag om höjning av medlemsavgifterna för 2022 kom från Susanne Gunnarsson, ett 

förslag som styrelsen tillstyrkte. 

Från och med år 2022 föreslås medlemsavgifterna bli följande: 

Fullbetalande medlem 300 kr (oförändrat) 

Familjemedlem 150 kr 

Medlemmar utanför Sverige 375 kr 

Familjemedlem utanför Sverige 150 kr 

Valpköparmedlemskap 150 kr 

Valpköparmedlemskap utanför Sverige 300 kr. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2022 höjs enligt ovanstående. 

c/ Rambudget för 2021, sidan 23 

Föreslagen rambudget för 2021 godkändes. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter 

      a/ val av ordförande på 1 år. 

Maria Karlsson valdes till ny ordförande efter Cecilia Obitz. 

      b/ val av ledamöter för en tid av 2 år 

Mimmi Eriksson omval för perioden 2021-2022. 

Susanne Gunnarsson nyval för perioden 2021-2022. 

Olle Mårtensson valdes på 1 år (fyllnadsval) för 2021. 

(Carina Jansson vald t o m år 2021) 

      c/ val av suppleanter för en tid av 1 år 

Claes Eklund nyval för 2021 

Tove Schrödl nyval för 2021 

14. Val av två revisorer och två suppleanter för en tid av 1 år 

Ingegerd Jansson omval 

Monika Ekman, SSUK nyval 

Suppleanter: Sofie Weibull omvaldes 

                     Lena Cederblad nyvaldes 

15. Val av valberedning 

Annika Ågren valdes på 2 år 

Maria Hedström valdes på 1 år 

Cecilia Obitz valdes på 1 år (sammankallande) 

Mötesordförande föreslog att punkterna 13-15 ska vara omedelbart justerade, vilket årsmötet 

biföll. 

16. Övriga ärenden 

Från Åsa Häggström har inkommit  sammanlagt åtta motioner. Fem av dess gällde 

verksamhetsåret 2019 och i inledningen har Åsa gått igenom RAS-dokument och lämnat 

synpunkter och förslag.  

Styrelsen konstaterar att de kommentarer och önskade tillägg i RAS som motionären tar upp 

får den nya styrelsen ta ställning till i uppdateringen av RAS som ska ske under 2021. 

Motion 1. Att tillhandahålla kontinuerlig information om det pågående avelsarbetet 

med norsk lundehund och samtidigt fånga medlemmarnas intresse för dessa frågor. 



Att stämman beslutar om att frilägga minst en sida för återkommande avelsinformation i 

medlemstidningen utan att det totala antalet sidor i tidningen utökas. 

Att stämmar beslutar om att det i varje nummer av medlemstidningen införs en uppmaning 

om vikten av att låta sina friska hundar användas för avel. 

Att stämma beslutar om att i bästa möjliga mån, sträva efter att det i varje nummer av 

medlemstidningen ska finnas ett reportage om avel och uppfödning. Där uppfödare berättar 

om sina erfarenheter av avelsarbete, med ett omväxlande fokus på tikar såväl som 

hanhundar. 

Styrelsens utlåtande på motion 1.2019  
Tidningen Lundehunden har en redaktionskommitté och en ansvarig utgivare som 
självständigt arbetar med tidningen som utkommer fyra gånger per år.  Medlemmarnas 
bidrag till innehållet är högt skattat av redaktionen. De senaste åren har tidningen haft 
uppfödarintervjuer med nästan alla aktiva uppfödare. Eftersom det har tillkommit några nya 
uppfödare sen dess har redaktionen för avsikt att göra nya uppfödarintervjuer och även prata 
med hanhundsägare som låtit sina hanar gå i avel. 

Redaktionen avser att ha återkommande informationsrutor med text om vikten av att låta 
friska hundar gå i avel med hänvisning till hemsidan för mer information, om att norska 
databasen finns med hänvisning till hemsidan för mer information. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 

Motion 2. Att tillhandahålla nya och etablerade uppfödare information om det norska 
hanhundsregistret. 

Att stämman beslutar om att det ska finnas information om det norska hanhundsregistret på 
hemsidan. Där ska det också framgå var hundägaren kan finna detta och hur det används. 
Detta tillsammans en uppmaning om att kontrollera sina egna uppgifter samt instruktioner om 
hur man kan ändra dessa vid behov. 

Att stämman beslutar om att det ska framgå på hemsidan vem eller vilka som är ansvariga 
för det norska hanhundsregistret i Sverige och som hundägarna kan kontakt för frågor och 
informationsutbyte. 

Att stämman beslutar om att det i varje nummer av medlemstidningen ska finnas en kort 
information om det norska hanhundsregistret med en hänvisning till hemsidan för mer utförlig 
information. 

Styrelsens utlåtande på motion nr 2.2019 
Den norska databasen som ägs av den norska lundehundsklubben innehåller uppgifter på ca 
6 000 lundehundar i hela världen.  Svenska klubben har en “kartotekförare” som är utsedd av 
den norska klubben, den personen har behörighet att lägga in uppgifter.  

Uppgifter i databasen är sekretessbelagda om inte ägaren gjort dem offentliga. Frågan om 
vem som äger en viss hund kan ställas till Avels- och Sundhetsrådet i Norsk lundehundklubb 
som efter kontakt med ägaren avgör om kontaktuppgifter kan lämnas ut. 

Det finns förvisso redan en länk till databasen på SLS hemsida, men styrelsen kommer att 
lägga ut information om vad som finns i basen och hur man som hundägare kan använda 
den.  

När det gäller information om databasen i tidningen Lundehunden avser redaktionen att ha 
återkommande informationsruta om att norska databasen finns med hänvisning till hemsidan 
för mer information. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 



Motion nr 3. Att informera och engagera flera hanhundsägare till att bli delaktiga i 
avelsarbetet. 

Att stämman beslutar om att det ska finnas information om vikten av att upplåta sin hanhund 
för avel på hemsidan med kontaktuppgifter till den eller de personer som hanhundsägaren 
kan kontakta för frågor. 

Att stämman beslutar om att det i varje nummer av medlemstidningen återkommer en kort 
information om vikten av att upplåta sin hanhund för avel med en hänvisning till hemsidan för 
mer information och kontaktuppgifter till den eller de personer som hanhundsägaren kan 
kontakta för frågor. 

Styrelsens utlåtande på motion nr 3.2019 
Klubben har sedan flera år en hanhundslista på klubbens hemsida där ägare till hanhundar 
kan anmäla sin hund för avel. Listan uppdateras årligen. De hundar som uppnått 
maxgränsen för antal valpar de lämnar efter sig - 15 stycken - tas bort från listan. 

När nya styrelsen utser en avelskommitté är det dit hanhundsägaren kan vända sig med 
eventuella frågor.  

Redaktionen för Lundehunden avser att ha återkommande informationsrutor med text om 
vikten av att låta friska hundar gå i avel med hänvisning till hemsidan för mer information, om 
att norska databasen finns med hänvisning till hemsidan för mer information. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 

Motion nr 4. Att motverka medlemstapp och engagera flera lundehundsägare till ett 
aktivt deltagande. 

Att stämman utser en eller flera personer som uppfödare kan kontakta för frågor och förslag 
som berör föreningens arbete för en sund utveckling av rasen samt att information om detta 
finns att tillgå på hemsidan. 

Att stämman tar ställning till om förslaget att bjuda nya valpköpare på ett medlemskap det 
första året är realistiskt med hänvisning till merkostnad och merarbete. 

Att stämman om ovan förslag godtas, utser en person vars uppgift är att organisera detta 
samt ta kontakt nya valpköpare efter ett år och introducera dem i föreningens hälso- och 
avelsarbete och att de är välkomna att förlänga medlemskapet som betalande medlemmar. 

Styrelsens utlåtande på motion nr 4.2019  
Styrelsen avvisar bestämt påståendena om att medlemsintäkterna “till stor del” kommer från 
medlemmar som inte har lundehund och ägare som inte är intresserade av avel. Som 
motionären, som själv numera är uppfödare, vet är det uppfödarna själva som bestämmer till 
vilka personer som de vill sälja en valp, medlemskapet i SLS har därvidlag ingen som helst 
betydelse. Däremot uppmanar styrelsen att alla uppfödare bjuder sina valpköpare på ett års 
valpköparmedlemskap. En uppmaning som styrelsen gjort sen minst  femton år tillbaka. 

Den av årsmötet valda styrelsen är tillsatt att förvalta och driva klubbens verksamhet. Inom 
styrelsens verksamhetsområde faller också att utse en avelskommitté. Motionärens förslag i 
första delen av motion 4 faller inom avelskommitténs arbetsområde. 

Styrelsen anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att klubben ska erbjuda valpköpare ett 
års medlemskap gratis. 

Sedan snart fem år tillbaka är det SKK som sköter klubbens medlemsadministration. De 
valpköpare som av sin uppfödare fått ett års medlemskap får automatiskt ett inbetalningskort 
från SKK för att förnya sitt medlemskap påföljande år.  



Styrelsen anser att det huvudsakligen är uppfödarens ansvar att introducera sina valpköpare 
i hälso- och avelsarbetet för norsk lundehund i Sverige.  

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 

Motion nr 5. En smidigare hantering och utökad försäljning av föreningens kalendrar.  

Att stämman beslutar om att det ska vara en särskild person som administrerar föreningens 
kalendrar från beställning och betalning till utskick. Alternativt redan från val av bilder och 
beställning av kalendrar. 

Att stämman beslutar om att lägga ut information om årets kalendrar i de kanaler som 
föreningen använder (hemsidan, medlemstidningen och Facebook-gruppen) i samband med 
att kalendrarna annonseras. Detta tillsammans med kontaktuppgifter till den person som har 
fått i uppdrag att handlägga dessa. 

Att stämman beslutar om att kalendrar skall distribueras gratis och i god tid till de 
medlemmar som har fått sina bilder publicerade, tillsammans med en uppmaning om att 
beställa fler kalendrar att dela ut som gåvor och tack. En sådan uppmaning bör även bifogas 
andra kalendrar som skickas ut. 

Styrelsens utlåtande på motion nr 5.2019  
Varje år går styrelsen ut och efterlyser bilder till kommande års kalender. En ansvarig person 
tar hand om och väljer ut tolv bilder plus omslagsbild. Den personen har också kontakt med 
tryckeriet (som sponsrar tryckningen av kalendern) och tar in beställningar och skickar ut 
kalendrar. 

När kalendern är tryckt går information ut på hemsidan och klubbens Fb-sida om vad 
kalendern kostar och hur man beställer den. 

Att skicka kalender till de medlemmar som fått sin bild i kalendern skulle kosta klubben 625 
kr i porto, det anser styrelsen inte vara ekonomiskt försvarbart. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 

Tre motioner gällande verksamhetsåret 2020 

Motion nr 1. Uppdatering av det norska hanhundsregistret. 

Att stämman beslutar om att styrelsen konkret redovisar vad man gör för att hålla det norska 
handhundsregistret intakt och med vilka uppgifter styrelsen har varit norsk lundehund klubb 
behjälplig beträffande uppdatering av svenska hundar i den norska databasen. 

Att stämman beslutar om att upplåta en stående informationsplats om det norska 
hanhundsregistret i medlemstidningen, tillsammans med en uppmaning om att hålla sina 
uppgifter uppdaterade. Samt att tillhandahålla instruktioner eller länk till instruktioner som 
beskriver hur det går till att uppdatera sina egna uppgifter. 

Styrelsens utlåtande på motion nr 1.2020 
Den norska databasen, som ägs av norsk lundehundklubb, innehåller uppgifter på ca 6 000 
lundehundar i hela världen. Precis som motionären konstaterar är databasen en ovärderlig 
tillgång som personer lagt ned mycket tid på att skapa och uppdatera. 

Svenska klubben har en “kartotekförare”, som är utsedd av den norska klubben, den 
personen har behörighet att lägga in uppgifter.  

Uppgifter i databasen är sekretessbelagda om inte ägaren gjort dem offentliga. Frågan om 
vem som äger en viss hund kan ställas till Avels- och Sundhetsrådet i Norsk lundehundklubb 
som efter kontakt med ägaren avgör om kontaktuppgifter kan lämnas ut. 



Resultatet av inventeringen vart tredje år rapporteras till norska databasen liksom de 
uppgifter klubben får om ägarregistrering av lundehundar samt avlidna hundar. 

När det gäller information om norska databasen i tidningen Lundehunden avser redaktionen 
att ha informationsruta om den norska databasen med hänvisning till hemsidan för mer 
information. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 

Motion nr 2. Avelskommitténs åtaganden 

Att stämman beslutar om att avelskommittén ges befogenhet att arbeta fristående från 
styrelsen inom de regler och riktlinjer som är fastställda för avelskommittén att följa. 

Att stämman beslutar om att styrelsen ska redovisa den utredning, undersökning, diskussion 
som legat till grund för styrelsens förslag till stämman att godkänna att föreningen betalar 
halva kostnaden för insemination av tikar. 

Att stämman beslutar om att styrelsen ska redogöra för hur ett sådant beslut kan samverka 
med avelskommitténs prioriteringar om att verka för en god reproduktionsförmåga. 

Styrelsens utlåtande på motion nr 2.2020 
Avelskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen, som är ytterst ansvarig för klubbens 
verksamhet.  

I klubbens stadgar, paragraf 8 moment 2 står att styrelsen ska “ansvara för rasens 
avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer”  

Årsmötet 2019 beslutade att klubben ska bidra till halva inseminationskostnaden för “själva 
iläggandet” av sperma i tikens vulva. Inga övriga veterinärkostnader ersätts.  

 Självklart anser styrelsen att naturlig parning är det ojämförligt bästa, men i de fall tikägare 
ett flertal gånger försökt att få till en naturlig parning som inte lyckats, kan en insemination 
vara svaret. Vi förordar aldrig insemination som ett förstahandsval utan som ett 
sistahandsval och följer de regler som Svenska Kennelklubben satt upp för artificiell 
insemination. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 

Motion nr 3. Medlemstidningen Lundehunden 

Att en kort information om det norska hanhundsregistret, hanhundslistan på den svenska 
hemsidan samt information om vikten av att upplåta sin lundehund för avel får en stående 
plats i varje nummer av medlemstidningen 

Att styrelsen i verksamhetsberättelsen tackar uppfödarna i Sverige för deras gedigna 
avelsarbete med att rädda den norska lundehunden. 

Styrelsens utlåtande på motion nr 3.2020 
Redaktionen avser att ha återkommande informationsrutor med text om vikten av att låta 
friska hundar gå i avel med hänvisning till hemsidan för mer information, om att norska 
databasen finns med hänvisning till hemsidan för mer information.  

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad, vilket också blev årsmötets beslut. 

17. Redovisning av fonden för friska lundehundar 
Cecilia Obitz redogjorde för bakgrunden till fonden, som startade år 2010 och dess främsta 
ändamål är att vid behov bidra med medel till forskning inom IL eller pseudopelade eller 
något annat område.  



Enskilda medlemmar kan också söka medel ur fonden för obducering av avliden hund med 
oklar diagnos eller bidrag till insemination. 

SSUK:s representant Carina Lundgren informerade om att klubbar kan söka bidrag från 
SSUK för forskningsprojekt och avelskonferenser. 

Mötesordförande Barbro Engman förklarade därefter årsmötet avslutat och tackade 
deltagarna för ett bra genomfört möte. 

18. Avtackning 
Cecilia Obitz tackade Barbro Engman och de avgående ledamöter ur styrelsen – Maria 
Hedström och Annika Ågren – samt kassören Sirpa Juslenius, valberedningens tre 
ledamöter Elin Malmqvist, Anneli Sjöberg och Katarina Linderoth samt revisor Eva 
Nordlander för deras engagemang under många år i klubben. 

Nyvalde ordförande Maria Karlsson tackade för förtroendet hon fått av medlemmar att leda 
Svenska Lundehundsällskapet och avtackade Cecilia, Annika och Maria. 

Merethe Evenseth, ordförande i Norsk Lundehund Klubb, tackade särskilt Cecilia Obitz för 
hennes många år som ordförande i Svenska Lundehundsällskapet. 

 

 

 

Annika Ågren                                           Barbro Engman 
mötessekreterare                                     mötesordförande 

 

 

Justerare: 

 

Eva Linderoth                                           Sören Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


