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Årsmöteshandlingar
2021
för

Svenska Lundehundsällskapet
Årsmöte den 3 april 2022
kl 15:30 på Zoom
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Svenska Lundehundällskapet Årsmöte 2022
DAGORDNING
§1. Mötet öppnas
§ 2. Justering av röstlängden
§ 3. Val av ordförande för årsmötet
§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare
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§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§ 8. Fastställande av dagordningen
§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor (RAS) samt revisorernas berättelse.
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§13. Kommande verksamhetsår
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
§ 14. Val av ordförande, antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
stadgar § 8, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
a) Val av Ordförande för en tid av ett år
b) Val av ordinarie ledamöter och eventuella fyllnadsval av ledamöter
c) Val av Suppleanter & tjänstgöringsordning
§ 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgar § 9
§ 16. Val av valberedning enligt stadgar § 10
§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fyra
veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen.
§19 Övriga ärenden, Avtackning och utdelning av utmärkelser
§ 20 Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse 2021
Årsmötet ägde rum söndagen den 25 april 2021 via Google Meet med 28
medlemmar närvarande.
Verksamhetsberättelsen för år 2020 inklusive ekonomisk rapport godkändes
och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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Ordförande – Maria Ringdahl
Vice ordförande – Olle Mårtensson
Sekreterare – Carina Jansson
Kassör – Susanne Gunnarsson
Ledamot – Mimmi Eriksson
Suppleant – Claes Eklund
Suppleant – Tove Schrödl

vald tom 2021
vald tom 2021
vald tom 2021
vald tom 2022
vald tom 2022
vald tom 2021
vald tom 2021

Likaså fortsatte de valda revisorerna att tjänstgöra ett år till enligt nedan:
Ingegerd Jansson och Monika Ekman (SSUK), valda på ett år.
Revisorssuppleanterna Lena Cederblad och Sofie Weibull, valda på ett år.
Även valberedningen har tjänstgjort under 2021. De är Cecilia Obitz (tom 2021),
Maria Hedström (tom 2021) och Annika Ågren (tom 2022). Cecilia Obitz är
sammankallande.
Maria Ringdahl tackade för förtroendet att leda SLS ett år framåt och övertog
ordförandeklubban och tackade mötesordförande Barbro Engman och
mötessekreterare Annika Ågren för ett förtjänstfullt värv under årsmötet. Därefter
delades följande utmärkelser ut.

Utmärkelser:

Årets Lundehund 2021 kunde inte genomföras eftersom nästintill samtliga
officiella utställningar och prov under året ställdes in av Svenska
Kennelklubben.

Verksamhetsåret 2021

Under året har följande personer varit ansvariga i klubbens olika kommittéer:
Avelskommitté

Tove Schrödl, Lasse Karlsson, Olle
Mårtensson, Maria Ringdahl, Ingbritt
Viklund, Ursula Nyman & Carina Jansson

RAS

Carina Jansson och Tove Schrödl

CUA

Maria Ringdahl och Carina Jansson

Hemsidan/webmaster

Ingegerd Jansson

Kartoteksförare i NKL:s databas

Cecilia Orbitz (utses av Norsk Lundehundklubb)
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Rasinformatör

Styrelsen

Redaktion/tidningen

Mimmi Eriksson, Olle Mårtensson, Claes Eklund,
Jonna Stigborg & Jörgen Midlander

Utställningsansvarig

Maria Ringdahl

Valphänvisning

Klubbens uppfödare erbjuds att gratis
annonsera på hemsidan
www.lundehund.se
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Aktivitetsombud
Gotland

Annika Ågren

Gävle

Maria Hedström

Småland

Olle Mårtensson och Maria Ringdahl

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju digitala styrelsemöten. 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 projekt kullen föddes i augusti 2014 ur en kombination av norsk
buhund och lundehund. Hittills har 68 projekt valpar fötts i kombinationer
lundehund/buhund, lundehund/isländsk fårhund och en kull med
lundehund/norrbottenspets.
I Sverige finns det tre projekthundar - två korsningar med norsk buhund och en
med isländsk fårhund. NLK bedriver projektet tillsammans med Norsk
Kennelklubb, NordGen husdjur, Norges Veterinärhögskola och Norges Teknisknaturvetenskapliga Universitet.
Den som är intresserad av att läsa mer och följa projektet kan gå in på
www.lundehund.no och läsa mer under modulen ”krysningsprosjektet”.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete i enlighet med klubbens stadgar
samt de uppdrag som årsmötet givit styrelsen.
BPH
Styrelsen föreslog på årsmötet 2019 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.
Årsmötet biföll propositionen. 2021 har beslutade styrelsen att förlänga den till
31 december 2022 och för ev vidare förlängning årsvis efter uppföljning av
föregående beslut.
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Fonden för friska lundehundar
Fonden för friska lundehundar inrättades vid årsmötet 2010.
Fonden har till främsta ändamål att vid behov bidra med
medel till forskning som kan främja arbetet för friska och
sunda lundehundar.
Under åren har uppfödare och enskilda medlemmar skänkt
pengar till fonden. Insamlingar har också gjorts vid klubbens
olika träffar.
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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 föreslår under årsmötet 2019 att medlemmar som vill inseminera sin tik
ska kunna ansöka om att få 50 procent av inseminations kostnaden betald av
fonden. Årsmötet biföll propositionen. Under 2021 ha ingen ansökan kommit in (se
ovan).
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till fonden. 31 december
2021 fanns i fonden 22 557 kronor.
Kapselprojektet
Svenska lundehundsällskapet har sänkt 10 000kr för några år sedan till NLK:s
kapelprojekt och väntar på en rapport från det. På grund av covid-19 har det
norska projektet blivit försenat men man hoppas kunna dra i gång under 2022.
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 219 (216), fördelat på 163
huvudmedlemmar, 33 familjemedlemmar, 1 valpköpare medlemmar och 20
utländska medlemmar, samt två hedersmedlemmar, Monika Jansson och MarieLouise Ströberg Frisk.
Styrelsen ser att klubben de senaste åren haft en liten ökning på medlemskapet men
det är av största vikt att alla i klubben arbetar för att öka antalet medlemmar i
klubben.
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Avelskommittén/RAS
Avelskommittén har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2021.
Avelskommitténs uppgift är att samla in och dokumentera uppgifter om våra
hundars hälsa, vilket främst sker genom den inventering som görs vart tredje år.
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Under hösten/vintern har avelskommitté i samarbete med en Arbetsgruppen för
RAS jobbat med att uppdatera RAS. Uppdatering av RAS görs var 5:e år och
gjorde senast 2016.
RAS-dokumentet, (Rasspecifik avelsstrategi) är en handlingsplan för avel av norsk
lundehund. Dokumentet är uppfödarnas vägledning och den finns för nedladdning
på klubbens hemsida.
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 lundehund.
Avelskommittén har även anordnat ett uppfödarmöte:
11 personer deltog på det digitala mötet den 4 juli 2021.
Maria gick igenom inventeringen från våra medlemmar, som ska uppdateras i
RAS. Det pratade bland annat om ljudkänsliga hundar och vikten av socialisering
och miljöträning.
Vi pratade om RAS, som ska revideras, och att vi ska skriva lite i RAS om Giardia,
eftersom Giardia har liknande symptom som IL, och vikten av att utesluta Giardia
eller andra parasitsjukdomar.
Det var lite av varje som diskuterades på mötet, Herpes vaccination, valp priset,
att det behövs fler hundar i avel, både hanar och tikar.
Att vi avelskommitten ska skriva ihop informationsmaterial som man som
uppfödare kan använda till sina valpköpare, där information om foder,
vaccinationer, social träning, vikten av att låta sin hund gå i avel mm.
Detta informationsmaterial är påbörjat, men ska ut till våra uppfödare så de får
tycka till om skriften.
Hanhundslistan som finns på www.lundehund.se/uppfodare/hanhundslistan har
uppdaterats under året. Det är en service som klubben har för medlem som äger
en hanhund att få publicera på hemsidan att hunden finns tillgänglig för avel,
ansvaret för att uppgifterna är rätt ligger på ägare till hunden.
Klubben erbjuder också som service till klubbens uppfödare att utan kostnad
annonsera planerade parningar och födda valpar på hemsidan. Under året har
flera uppfödare utnyttjat den tjänsten.
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Redogörelse för avelsarbetet
Antal födda valpar 2021 var 19, en minskning mot 2020 då 21 valpar föddes.
Målsättningen för rasen är att alla som har en lundehund ska låta hunden bidra i
avel. Alla friska hundar behövs för rasens överlevnad!
Under 2021 registrerades totalt 27 (35) lundehundar i Sverige. Det föddes det 19
(21) valpar fördelat på 8 (6) kullar till dessa har 7 (8) tikar använts med 6 (7) hanar,
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medeltalet valpar per kull låg på 2,3 (3,4) valpar. Av de 19 födda valparna var 8
hanar och 11 tikar.
OBS! Siffrorna i parentes är jämförelse med föregående år. fem hundar har
importerats, 0 hanar och 5 tikar.
Medelvärdet på inavelsgraden har under året legat på 0,3 procent mot 0,8 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.
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 hjälpt till med att omplacera några lundehundar genom att
upplåta plats på hemsidan för annonsering om nytt hem.
Rasinformation
Klubben har sedan flera år tillbaka en ras- och informationsmonter på Stockholms
Hundmässa i december där klubben informerar om och visar upp norsk lundehund
samt svarar på frågor om vår ras.
Tyvärr ställdes Stockholms Hundmässa in på grund av corona-pandemin under 2021.
Rasmontern är i vanliga fall en viktig del i marknadsföringen av norsk lundehund.
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Utställningsverksamheten
2021 kunde vi äntligen genomföra vår special, detta år blev det i Gottåsa utanför
Växjö hos Olle Mårtensson och Susanne Gunnarsson. Vi fick en regnig dag men
vi hade lika trevligt för det. Domare för dagen Karin Sjöholm Östlund. Det var två
valpar anmälda, två hanar i kryptklass, 16 hanar och 22 tikar. Totalt 42 stycken.
Det var även två uppfödarklasser som deltog. Det blev Eriksro Tuffa Victor som
återigen erövrade Bäst i rasen för andra året i rad, BIM blev Kung Sunes Kerstin.
BIR-veteran blev Lundeklippe Svarri och BIM-veteran Kung Sunes Lasse. BIRvalp blev Häggetorps Lunde Noelle. Bästa uppfödargrupp blev kennel Into the
wild.
Lundehundsracet gick också av stapeln och vilken succe! Flokeheims Rollo Of
Normandy tog guldmedaljen, Kung Sunes Kerstin fick silver och Into the Wild
Bonnie sprang in en bronsmedalj.
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 lundehund
anknytning.
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 publicerar och informerar om klubbens
olika aktiviteter och andra viktiga frågor på den sidan.
Redaktion/tidningen
Lundehunden kom som vanligt ut med fyra nummer under året.
Redaktionens ambition är att göra en tidning med mycket läsning, det ska vara
roligt och intressant att läsa Lundehunden.
På grund av redaktörens plötsliga avhopp fick tidningen en ny redaktör till sista
numret 2021. Redaktionen fick även några nya medlemmar eftersom 3 st. i gamla
redaktionsgruppen ville avgå efter sista numret 2021. Den nya redaktionen
arbetade riktigt bra tillsammans med de som fortfarande var kvar i december och
fick till en fin tidning. Det var dock inte lätt för oss kvarvarande att lära sig göra en
papperstidning då vi var så nya på området. Det var även sista numret för
formgivaren som hållit i form/layout till tidningen under många år.
Redaktionen vill tacka alla medlemmar som under året medverkat i att fylla
Lundehunden med intressant läsning (Se Bilaga).
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Nordisk Lundehund Union (NLU)
Det nordiska mötet mellan klubbarna har blivit en årlig återkommande aktivitet.
2021 ställdes det in på grund av corona-pandemin.
Huvudsyftet med dessa möten är att knyta kontakter och inhämta och delge
information om vad som händer inom rasen inom de nordiska länderna. Samt få
en rapport om vad som sker inom korsningsprojektet.
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Aktivitetsombuden
Gotland
Ungefär varannan månad genomförs lundehundspromenad med de numera fem
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
Fyra spontana tillfällen med lundehundspromenader har det blivit under året i
Gävleborg. Vi är då några stycken med våra lundehundar som går en runda på ca
6–8 km och våra hundar springer lösa och har roligt.
Mälardalen
10 oktober var det Lundeträff i Åkeshov, Stockholm, med mkt lös spring, härlig
trollskog och god fika på Gateau vid Ängbyplan.
12 december vart det årliga adventsfikat hos Eva Lindroth. Förutom promenad och
fika med jättegoda lussekatter och smarriga kakor så var det även en
kunskapstävling. Vi var 19 stora tvåmeningar och en liten. 12 Lundehundar,
Tenterfield terrier, 1 tibetansk spaniel och 2 chihuahuor.
Småland
På grund av den rådande Corona-pandemin så har vi inte haft mer en organiserad
aktivitet under 2021
Lundehundens Dag
På grund av den rådande Corona-pandemin och vår special som sammanföll i
anslutning till Lundehundens dag så har vi inte haft mer en organiserad aktivitet
under 2021
En aktivitet som är tänkt att vara sista lördagen i augusti varje år. Det är ett sätt att
marknadsföra och visa fram rasen norsk lundehund. Aktiviteten hölls i tre städer Stockholm, Växjö och Lund - då ett gäng ägare med sina lundehundar gick en
promenad i de centrala delarna av städerna. Man delade ut broschyrer om vår ras
till de som var nyfikna och svarade på frågor,
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Framtiden

 MR, SBM, KSG, SAE, TS, CE, CJ — Powered by TellusTalk

Vi kan se att klubben varje år får nya medlemmar, men dessvärre också tappar
medlemmar och därmed också intäkter. 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 vara medlem och stödja arbetet för att bevara rasen. Att
öka medlemsantalet är något som vi alla måste jobba mer med under året. Under
2022 hoppas vi att det också ska födas många valpar, rasen behöver många nya
individer och fler uppfödare.
Vi hoppas också att pandemin släpper taget om oss och vi äntligen kan åter
samlas och träffas på Lundehundsdagarna, aktivitetsträffar, i och kring
utställningsringar liksom på tävlingar och prov.
Karlstad i januari 2022

Svenska Lundehund Sällskapets styrelse

Maria Ringdahl
ordförande

Carina Jansson
sekreterare

Olle Mårtensson
vice ordförande

Susanne Gunnarsson
kassör, ledamot

Tove schrödl
suppleant

Claes Eklund
suppleant
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Mimmi Eriksson
ledamot
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Sigrid AnnäChristine Eriksson
Signerat med BankID 2022ä03ä22 15:37 Ref: 11f23537ä2587ä4343äb387ä56fe5f4552ed

TOVE SCHRÖDL
Signerat med BankID 2022ä03ä22 14:18 Ref: 0f96f725ä4c5dä4e54ä8c54ä8b369a2057b5

CLAES EKLUND
Signerat med BankID 2022ä03ä22 11:39 Ref: 6fd0ee20ä758eä4ad5ä85b5ä2537fa0332b5

CARINA JANSSON
Signerat med BankID 2022ä03ä22 11:24 Ref: bd111a62äbe6cä47d3äaa54ä87f3596a583e

SLS Svenska Lundehundsällskapet
802439-6197
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Balansrapport
ÅRL

Utskrivet 2022-03-06 17:20
Senaste vernr A 438 D 4

Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
1400

Lager

Summa varulager m.m.

1 140,00

1 140,00

1 140,00

1 140,00

-1 140,00
-1 140,00

0,00
0,00
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Kortfristiga fordringar
1680

Övriga fordringar

1790

Övriga förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

0,00

0,00

-1 070,00

-1 070,00

220,25

220,25

1 729,75

1 950,00

220,25

220,25

659,75

880,00

Kassa och bank
1910

Kassa

548,00

548,00

164,00

712,00

1921

Nordea sparkonto

70 924,91

70 924,91

0,00

70 924,91

1930

Företagskonto/checkkonto/affärskonto

40 771,07

40 771,07

36 353,88

77 124,95

Summa kassa och bank

112 243,98

112 243,98

36 517,88

148 761,86

Summa omsättningstillgångar

113 604,23

113 604,23

36 037,63

149 641,86

SUMMA TILLGÅNGAR

113 604,23

113 604,23

36 037,63

149 641,86

-52 757,53

-52 757,53

-8 750,08

-61 507,61

-8 750,08

-8 750,08

-23 425,28

-32 175,36

-61 507,61

-61 507,61

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2091

Balanserad vinst eller förlust

2099

Årets resultat

Summa eget kapital

-32 175,36

-93 682,97

Kortfristiga skulder
2860

Fonden

-21 606,62

-21 606,62

-950,00

-22 556,62

2972

Förutbetalda medlemsavgifter

-11 400,00

-11 400,00

500,00

-10 900,00

2990

Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

-18 150,00

-18 150,00

-2 930,00

-21 080,00

2999

OBS-konto

-940,00

-940,00

-482,27

-1 422,27

-52 096,62

-52 096,62

-3 862,27

-55 958,89

-113 604,23

-113 604,23

-36 037,63

-149 641,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT
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SLS Svenska Lundehundsällskapet
802439-6197
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2022-03-06 17:21
Senaste vernr A 438 D 4

Period

Ackumulerat

Period fg år

59 747,00
15 323,52
375,00
27 805,00
9 200,00
13 950,00
35,60

59 747,00
15 323,52
375,00
27 805,00
9 200,00
13 950,00
35,60

54 532,39
11 685,27
0,00
297,00
2 505,00
101,00
0,00

126 436,12

126 436,12

69 120,66

0,00
2 723,00
2 500,00

0,00
2 723,00
2 500,00

129,00
1 205,00
0,00

5 223,00

5 223,00

1 334,00

131 659,12

131 659,12

70 454,66

Varor
Inköp Lundehundboka
Utställning mm
SKK Medlemshantering
Fraktkostn sålda varor
Inköp varor shopen

175,00
-4 259,56
-18 734,80
-8 017,00
0,00
-3 000,00

175,00
-4 259,56
-18 734,80
-8 017,00
0,00
-3 000,00

0,00
-3 325,00
-1 636,94
-7 529,00
-122,50
-7 134,00

Summa råvaror och förnödenheter

-33 836,36

-33 836,36

-19 747,44

97 822,76

97 822,76

50 707,22

-2 999,00
-231,00
-8 527,75
-6 092,00
-863,00
-10 720,00
-2 767,75
-10 500,40
-371,00
-1 503,50
-17 440,00
-3 632,00

-2 999,00
-231,00
-8 527,75
-6 092,00
-863,00
-10 720,00
-2 767,75
-10 500,40
-371,00
-1 503,50
-17 440,00
-3 632,00

0,00
0,00
-831,50
0,00
0,00
-8 755,00
-2 734,10
-14 675,47
0,00
-1 432,57
-11 200,00
-2 328,50

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3041
3052
3053
3054
3055
3115
3740

Medlemsavgift huvudmedlem
Försäljning varor shoppen
Annonser
Middag logi - utställning
Almanacka
Utställning
Öres- och kronutjämning
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Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3901
3987
3988

Intäkter för frakter av sålda varor
Folkspel i Sverige
Erhållna bidrag och ersättningar för

personal

Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4000
4011
4111
4115
4901
4902

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5410
5700
5800
5930
6110
6150
6230
6250
6251
6570
6982
6991

Förbrukningsinventarier
Frakter och transporter (gruppkonto)
Resor seminarier mm
Tryckning kalendrar mm
Kontorsmateriel
Trycksaker, tidningen Lundehunden
Datakommunikation o redov.progr.
Porto Lundehundstidningen
Porto
Bankkostnader
Avgifter till SSUK
Övriga externa kostnader, avdragsgilla
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Summa övriga externa kostnader

-65 647,40

-65 647,40

-41 957,14

RÖRELSERESULTAT

32 175,36

32 175,36

8 750,08

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

32 175,36

32 175,36

8 750,08

-99 483,76

-99 483,76

-61 704,58

-32 175,36

-32 175,36

-8 750,08

-32 175,36

-32 175,36

-8 750,08

0,00

0,00

0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
8999

Årets resultat

Summa årets resultat
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BERÄKNAT RESULTAT

Lundehund målad av Yvonne Ohlsson Söderholm

12

 MR, SBM, KSG, SAE, TS, CE, CJ — Powered by TellusTalk

Revisionsberättelse för år 2021
Undertecknade som utsetts till revisorer i Svenska Lundehundsällskapet avger
härmed revisionsberättelse över granskningen av räkenskaperna och styrelsens
förvaltning för år 2021.
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 2021
•

fastställer balansrapporten per 2021-12-31

•

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för 2021

Styrsö och Vallentuna i mars 2022

Monika Ekman
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Verksamhetsplan 2022
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:
●
●
●
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●
●

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 minst ett digitalt uppfödarmöte.
Övrigt
Klubben kommer att kontinuerligt utbilda och fortbilda våra klubb funktionärer,
arbeta för ett ökat medlemsantal i Svenska Lundehundsällskapet samt fortsätta
arbetet med att få i gång aktivitets- och kontaktombud runt om i landet.
Klubben kommer att stå värd för gränsträffen i Morokulien med en officiell
utställning 31 juli 2022 tillsammans med Norsk Lundehund Klubb som har sin
utställning 30 juli.
Styrelsen kommer att verka för att pengar samlas in till Fonden för friska
lundehundar för att användas för rasens bästa.
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Verksamhetsplan 2022 för SLS kommittéer
Avelskommittén

Arbeta med insamling och sammanställning av uppgifter om våra hundar, såsom
bett, tår, sjukdomsbild mm samt efter tillstånd från hundägaren registrera dessa
uppgifter i NLK:s 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.
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Kontaktpersoner i Avelskommittén
Sedan 2022 är Ing-Britt Viklund, Lars Karlsson och Tove Schrödl
kontaktpersoner för medlemmarna när det gäller frågor om avel. Deras
kontaktuppgifter står på hemsidan under fliken Avelskommitten.
Anordna föreläsningar
Under 2022 ska vi anordna så att medlemmarna får ta del av en eller två
föreläsningar. Detta kan ske digitalt eller som fysiskt möte.
Anordna uppfödarmöte/medlemsmöte
Vi kommer att ha ett digitalt uppfödarmöte/medlemsmöte där vi ska ta upp RAS
dokumentet, där vi i avelskommitten kan berätta om nya reviderade RAS och
svara på frågor, vi vill också ha ett digitalt möte där vi går igenom Norska
databasen, och hur man använder den.
Informationsblad till valpköpare
Avelskommitten har gjort ett informationsblad till valpköpare med information om
olika saker som är viktig för valpköparen att få. Det innehåller information om
foder till valpen, vaccinationer, vikten av socialisering och miljöträning mm.
Informationsbladet kommer vi att lägga på hemsidan som hjälp till de uppfödare
som önskar att använda sig av det.
Tik och hanhunds brev
För att fler hundar ska gå i avel så kommer avelskommitten att börja skicka ut
ett brev en gång per år till tik- och hanhundsägare.
Där vi skriver att deras hund är värdefull och behövs i aveln, och berätta hur vi i
avelskommitten kan hjälpa nya uppfödare och ägare till hanar som ska gå i avel.
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.
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Redaktion/tidningen
Vi vill med hjälp av klubbens medlemmar göra fylliga och intressanta
tidningar som passar alla. Den bör ha ett innehåll som är varierande. Tidningen
Lundehunden ska ges ut med 4 nummer per år.
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.
Även anordna för de som vill lundehundspromenader runt om i Sverige för att utöka
kännedom om vår ras.
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Utställningsverksamhet

29–31 juli 2022 har SLS gemensamma Lundehundsdagar med Norsk Lundehund
Klubb i Morokulien, där SLS står som värd för den gemensamma middagen. Vår
utställning äger rum söndagen och NLK arrangera sin utställning på lördagen.
Domare är Hans-Åke Sperne och på Norsk Lundehundklubbs utställning Christen
Lang.

Hemsidan www.lundehund.se

Vi fortsätter att hålla hemsidan uppdaterad och levande med hjälp av det som
händer i klubben och med medlemmarnas bidrag.

Facebook

Att fortlöpande lägga ut information till medlemmarna via klubbens facebookkonto.

Aktivitetsombud

Verka för att engagera fler lokala aktivitetsombud som kan ordna lokala
aktivitetsträffar och vara kontaktperson för medlemmar och de som är
intresserade av Norsk lundehund samt att verka för att det skrivs om träffarna i
tidningen och på hemsidan.

Lundehundens Dag

Verka för att sista lördagen i augusti få medlemmarna att delta i aktiviteten
Lundehundens Dag, för att marknadsföra och visa fram rasen norsk
lundehund.
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Nordiskt och internationellt samarbete

Att fortlöpande delta i Nordisk Lundehund Unions informationsmöte.

Utbildning

Skicka våra klubb funktionärer på den utbildning som klubben kan behöva för
sin fortsatta verksamhet.

Domarkonferens 2022
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Den planerade SSUK:s domarkonferens i oktober 2020 blev inställd på grund av
corona-pandemin. Den är flyttad till 29–30 oktober 2022. Till konferensen är
domarkompendiumet uppdaterat och inlämnat till SSUK. Domare Hans-Åke Sperne
är kontrakterad som presentatör av norsk lundehund.
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Propositioner
1, Syftet med BPH är att få fler hundar att genomgå detta test och på så sätt
öka kunskapen om rasens mentala status.
Styrelsen föreslår därför att nuvarande bidrag till BPH ändras från nuvarande nivå
(25% av avgiften) till ett fast bidrag på 400 kronor oavsett kostnad för provet.
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Styrelsen föreslår därför årsmötet att:
Bifalla ändring av BPH-bidraget till 400 kronor från nuvarande 25% av avgiften för
provet.

2, Uppfödarna har bjudit sina valpköpare på medlemskapet första året i SLS.
Kostnaden för det är 100 kronor / valpköpare.
Styrelsen föreslår att SLS ska betala första årets medlemskap för våra
nya valpköpare.
Detta blir en liten lättnad för uppfödarna och klubben får på så vis in allas
kontaktuppgifter, såsom E-mail adresser och kan nå valpköpare för att skicka ut
information och inventeringar där vi ställer frågor om bland annat, hundens hälsa,
som är värdefull kunskap för vår ras i Sverige.
Avelskommittén vill också kunna skicka ut brev till valpköpare där de skriver att
deras hund är värdefull för rasen och att avelskommittén är behjälplig när det är
dags för deras hund att gå i avel.
Styrelsen yrkar på att årsmötet beslutar att SLS bjuder valpköpare på
medlemskapet i SLS första året.
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Förslag på rambudget 2022
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Valberedningens förslag till styrelse för SLS 2022-2023
Ordförande 1 år
Cecilia Obitz

nyval 1 år

(Cecilia har inte varit delaktig ibeslutet att
förorda henne till ordförande)
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Ledamöter 2 år
Mimmi Eriksson

vald t o m 2022

Susanne Gunnarsson

vald t o m 2022

Carina Jansson

omval 2022-2023

Elin Malmquist

nyval 2022-2023

Suppleanter 1 år
Tove Schrödl

omval 1 år

Peter Wittzell

nyval 1 år

Barbro Röken

nyval 1 år

Revisorer
Ingegerd Jansson

omval 1 år

Mats Ågren

nyval 1 år

Revisorssuppleanter
Sofie Weibull

omval 1 år

Lena Cederblad

omval 1 år

Valberedning
Annika Ågren

vald t o m 2022 (sammankallande)

Maria Hedström

omval 2 år

Eva Linderoth

nyval 2 år
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Presentation av föreslagna ledamöter till SLS styrelse 2022
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Jag heter Carina Jansson, bor i Karlstad med mina
två lundehundstikar Hippo och Lix. Jag har haft
lundehund sen 2013.
Jag kom med i styrelsen 2018 och tycker det är
jättekul. Sen förra årsmötet har jag varit sekreterare,
det har varit omväxlande och lärorikt. Jag är
väldigt aktiv, drivande och gillar att ha många bollar i
luften och vill gärna ha nåt att göra så jag hjälper till
lite över allt, som tex hemsidan.
Jag brinner för avel så avelskommittén vill jag
fortsätta jobba med framöver. Jag har jobbat mycket
med RAS och det har varit jätteroligt.

Jag heter Mimmi Eriksson och bor i Delsbo som
ligger i Hälsingland. Jag har haft Norsk lundehund i tio
år. Har två tikar och har även haft en tik som inte finns
med oss längre
Jag har arbetat i styrelsen sen 2017. På senare tid har
jag varit redaktör för vår tidning, hoppas få jobba med
den även i fortsättningen då jag tycker det är riktigt
roligt. Är även intresserad av utställning och övriga
aktiviteter. Mina två äldsta hundar blivit svensk
viltspårchampion och så även våra små terrier. Vara i
skog och mark är härligt tycker jag.
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Jag heter Susanne Gunnarsson och bor i Gottåsa.
Jag har haft Norsk lundehund sedan 2010 och har för
närvarande tre lundehundspojkar, en schäfer och en
brun labrador.
Jag har suttit i styrelsen sedan 2021 som kassör,
vilket jag tycker är jätteroligt.
Jag har ett stort intresse i avelsarbete och
lundehundens hälsa.
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Elin Malmqvist heter jag och bor med min familj
och våra två lundehundar i Stockholm under
veckorna samt strax utanför Strängnäs på
helgerna.
Första lundehunden en 3-årig omplacering
flyttade hem till mig år 2003. Har fött upp fyra
valpkullar norsk lundehund och innan dess tre
kullar labrador retriever.
Arbetade i styrelsen år 2006–2010 och satt även
med avelskommittén och gick SKK:s
avelsfunktionär utbildning steg 1 och 2. Sen
2004 är jag också ringssekreterare.
Mellan åren 2011 och 2021 var jag
sammankallande i SLS valberedning. Jag är
även engagerad i ena sonens fotbollslag
Hammarby IF p-12. Jag tycker att föreningslivet
är roligt och viktigt, en förening är dess medlemmar och det är också medlemmarna som
ska vara med och påverka hur deras förening ska fungera.
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Jag heter Tove Schrödl, jag bor i Lund och har haft
norsk lundehund sedan 2004. Jag har suttit med i
styrelsen i ett år, jag vill arbeta med avelsfrågor och
uppfödning

Cecilia Obitz heter jag, många känner mig sedan
tidigare eftersom jag varit med i klubbens styrelse
under tiden 2005–2020 och då under större delen som
ordförande.
Jag har haft egen hund sedan 1969 och på nära håll
deltagit i min systers uppfödning av Berner Sennen
sedan 1971 men bara haft lundehund sedan 2004.Har
gått SKK:s avelsfunktionärsutbildning och är CUA. Har
fött upp fem kullar med lundehund under prefixet
Utsiraz och haft nio lundehundar under åren. Just nu
har vi en projekthund Godhunden Fina Flickra B3 som
ingår i Norsk Kennelklubbs och Norsk Lundehund
Klubbs avelsprojekt och hennes kompis Milo en Bichon
Frisé som vi fått som omplacering. Familjen bor på
Resarö tre mil från Stockholm och består av min man
Hasse och tre vuxna söner samt två barnbarn.
Jag har varit aktiv i föreningslivet sedan tonåren och suttit i olika styrelser. Jag jobbar
sedan 23 år tillbaka som ekonomiansvarig i Svenska Båtunionen som är en
riksorganisation i storleksklass med Svenska Kennelklubben men för Sveriges båtklubbar.
Under mina år inom SLS har jag bland annat varit initiativtagare till att starta upp Nordisk
Lundehund Union (NLU) för att öka samarbetet kring avelsfrågor och gemenskapen i
rasklubbarna inom Norden.
Jag brinner för rasen norsk lundehund och för att engagera medlemmar i arbetet för rasen
och för att få fler ägare av rasen att bli medlemmar i SLS. Att ha en lundehund är inte bara
att äga en hund utan det är att vårda ett norskt kulturarv.
23
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Jag heter Barbro Röken och bor i Norrköping.
Veterinär var mitt självklara yrkesval. Jag har
jobbat tillsammans med min man (också
veterinär) på vår klinik, men även varit
stadsveterinär i Norrköping och länsveterinär.
Under flera år undervisade jag på gymnasiets
djurvårdarutbildning.
Första lundehunden var Lisa, född 1988, hon
blev över femton år. Några år efter att jag blivit
pensionär kom Mazurka till oss. När hon var
fem år förlorade vi henne i ett oförklarligt
epileptiskt anfall. Efter ett desperat sökande
efter en ny hund hittade vi norska valpen Flo för två år sen. Som vi lyckades få över den
då corona-stängda gränsen tack var några tjänstvilliga gränspoliser!
Jag har suttit i ett antal föreningsstyrelser genom åren. Som suppleant i styrelse för SLS är
jag öppen för nästan vilka uppdrag som helst vid behov, möjligen med undantag för
redaktörsuppgifter.

Mitt namn är Peter Wittzell. Jag är 65 år och
boende i Södertälje. Jag är gift med Gitte och vi har
två barn, Hjalmar, 24 år och Anna, 22 år. Lundehund
har vi haft i familjen sedan 2016, först Zigge och sen
2018 har vi Espen.
Pensionerade mig för två år sedan och innan det så
var jag anställd 13 år i den ideella föreningen
Södertälje Basketbollklubb (fem år som klubbdirektör
och åtta år som VD för det av klubben ägda
arenabolaget Täljehallen AB) så jag har en hel del
erfarenhet av att verka i en ideell förening.
Under perioden 1985 – 2006 arbetade jag på
Länstidningen i Södertälje. Anställdes som ekonomichef och var VD de sista 8 åren.
Jag har ingen speciell inriktning på mitt styrelsearbete utan kan arbeta med det som
behövs i klubben. Totalt har jag 37 års erfarenhet av styrelsearbete, antingen som
adjungerad eller som ledamot både i ideell förening och i aktiebolag. Ser fram emot att få
hjälpa till i klubben.
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Inventarieförteckning Svenska Lundehundsällskapet.
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Saker som tillhör klubben och var de finns
Utställning
Utställningstält 2 från Plack off
Utställningstält 3 från Plack off
Partytält litet
Partytält stort
Trimbord
Placeringshundar 4 st
Domarväska med bl.a prisvalörkort
Ringband mm
CK-glas på fot med logga

Finns hos
Maria
Maria
Olle
Olle
Olle
Olle
Maria
Maria
Olle

Vandringspriser till utställning
BIR-pokalen glasobelisk med graverad lundehund
Tasspokalen, glasobelisk med graverad lundehundtass
Uppfödarpokalen,
Raggebud Lundys VP, uppstoppad lunnefågel i glaslåda
Aspheims Trollunges VP, tavla
Hammarhöjdens VP, glasisberg med lunnefågel
Lykkes VP, liten lunnefågel i skinn

Ansvarig
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Olle (pensionerat pris)
Mimmi
Mimmi
Mimmi

Kennel Langenesjentas VP
Langenesjentas BIM valp, 10 små pokaler
Langenesjentas BIR junior
Langenesjentas BIM junior
Langenesjentas BIR veteran
Langenesjentas BIM veteran
Langenesjentas Bästa par
Langenesjentas utställningens äldsta detagande hund
Langenesjentas föräldradjur och avkomma

Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi

Årets lundehund VP
Vuxen, glasvas+ pärm
Valp, träskopa+ pärm
Aktivaste, silverljusstake+ pärm
Veteran, pärm
Uppfödare, pärm,
Avel, pärm
Tröstepokalen+ bok

Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi
Mimmi

Vandringspris, delas ut på Sth Hundmässa
Tor & Etnas VP, tennhorn

Mimmi
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Rasmontern
1 st Stor bakgrundvepa 3x2 m
2 st Mindre vepor 1x2 m
3 st Staketsektioner vita i trä
1 st Matta 3x2 m
1 st Rött lakan till bordet
1 st Gråmelerad fäll
1 st Röd vattenskål
3 st Broschyrställ
2 st Gröna fleecefiltar
1 st Norsk flagga och 1 st svensk flagga

Finns hos
Olle
Olle
Olle
Olle
Olle
Olle
Olle
Olle
Olle
Olle

Övrigt som tillhör klubben
Norsk Nordlandsbunad inköpt 2010
Flagga med sydd original-logga
Tavla att följa ordförande, gåva från Norsk Lundehund Klubb
En låda med gamla bilder från Monika Jansson
Röd vepa ca 1x3 m "Svenska Lundehundsällskapet"
Ordförandeklubba skänkt av Ulf och Nicoline Pålsson
1 st hårdisk 250 GB
1 st hårdisk Maxtor 1 TB

Finns hos
Maria
Olle
Maria
Olle
Olle
Maria
Carina
Carina

Shopen
Lundehundsboka 8 st
Jubileumsboken från 2002 10 st
Halsband hane 10 st
Halsband tik 1 st
T-shirt vita ”Lundehund med klass” på ryggen 10 st

Finns hos
Carina
Olle
Maria
Maria
Olle

Lundehund målad av Yvonne Ohlsson Söderholm
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BILAGA:
Historik:
Under sommaren och hösten 2021 började en positivt menad diskussion i
redaktionskommittén om att eventuellt låta vår medlemstidning Lundehunden bli
digital. Tidningen har i många år varit på papper (44 år) och kanske var/är det tid
för en förändring och följa med teknikutvecklingen som sker i övriga samhället.
Efter en tids diskussioner i redaktionen skickade den dåvarande redaktören ett
mejl till medlemmarna i redaktionskommittén om att plötsligt avgå, sannolikt i
affekt. Denne ville inte vara med i diskussionen. Tyvärr så fick personen även tre
andra i redaktionen att följa efter bl. a layout & formgivaren. Vi övriga blev ställda
helt ensamma utan erfarenhet av att göra en papperstidning. Ingen av oss hade
någon som helst kunskap om programmet som krävdes för att göra layouten till
papperstidningen. Vi behövde i så fall köpa detta program till klubben då
föregående person som gjorde layouten själv ägde detta program. Ingen av de
som hoppade av erbjöd sig att hjälpa oss. Dock skulle de hjälpa till med att göra nr
4 / 2021 innan de slutade utom den gamla redaktören. Det var hedervärt!
Lyckligtvis hade vi i kvarvarande redaktionskommittén kunskap om hur en digital
tidning görs!
Men!! Vad skulle vi göra inför nästa nummer 1 / 2022?
Vi hade ett enda mål för föreningen i det läget: En tidning måste till varje pris
produceras. Vilka alternativ hade vi?
Papperstidning? Det var inte aktuellt! Ingen kunde det.
Digital tidning? Ja här hade vi i kvarvarande redaktionskommittén kunskaper om
hur detta går till.
Diskussionen fördes upp på styrelsenivå för diskussion.
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