Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022

Motion 1 - Återinför Raggebus Lundys vandringspris för Bästa Veteran
Ett av klubbens vandringspriser – Raggebus Lundys vandringspris – ska tilldelasden
veteran som blir Bästa veteran vid klubbens rasspecial.
Priset – en uppstoppad lunnefågel i en glaslåda – är skänkt av klubbens
hedersmedlem Mari-Louise Ströberg Frisk och delades ut första gången 2012.Det
är ett av klubbens finaste vandringspriser och ska enligt statuerna vara ständigt
vandrande. Mari-Louise importerade Sveriges första lundehund från Norge 1969
och bedrev i flera år uppfödning av lundehund under kennelnamnet Loberget.
Mari-Louise blev hedersmedlem i klubben när SLS firade sitt 40-årsjubileum i
Munkfors 2017.
Styrelsen för Svenska Lundehundsällskapet beslutade vid ett styrelsemöte 1
augusti 2021 utan någon motivering att pensionera Raggebus Lundys
vandringspris.
Vid utställningen i Gottåsa 28 augusti 2021 valde man istället att dela ut ett
vandringspris skänkt av en norsk uppfödare till Bäste Veteran.
Vi yrkar på
att årsmötet beslutar att Raggebus Lundys vandringspris åter ska delas ut vid
klubbens rasspecial till Bästa Veteran fr o m utställningen i Morokulien 31 juli2022
och framdeles.
12 februari 2022
Annika Ågren, Cecilia Obitz och Maria Hedström

Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022

Styrelsens svar på motion 1 - Återinför Raggebus Lundys
vandringspris för Bästa Veteran.
Styrelsen bifaller motionen enligt motionärens förslag att vandringspris åter ska delas
ut vid klubbens rasspecial till Bästa Veteran fr o m utställningen i Morokulien 31 juli
2022 och framdeles.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 1 anses besvarad.
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Motion 2 - Medlemstidning i pappersform
Enligt protokoll från styrelsemöte i januari 2022 finns det förslag på att
medlemstidningen ska göras om till digital utgåva på grund av att det inte finns någon
som kan göra layout till en papperstidning.
En medlemstidning i pappersform är en stor del av medlemskap et och uppskattas
mycket när den kommer i brevlådan .
Vi anser att ett beslut om att göra en papperstidning eller digital tidning är av så stor
betydelse att det ska avgöras av medlemmarna på års mötet.
Därför yrkar vi
att frågan ska tas upp på årsmötet 3 april. Om årsmötet bestämmer att tidningen
Lundehunden även i fortsättningen ska vara papperstidning (som också kan distribueras
digitalt till den medlem som önskar det) så ska styrelsen/redaktionskommitten höra med
klubbens medlemmar om det finns någon som kan göra layouten. Alternativt att
styrelsen/redaktionskommitten tar in offert från någon extern aktör som kan göra layout.
Nyköping 2022-02-08

Medlemmar som står bakon denna motion:
Hanna Larsson, Per-Inge Larsson, Gitte Wittzell, Siv Hansson, Annica Marneus, Eva
Björklund-Orendy, Karin Svendsen
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Styrelsens svar på motion 2 - Medlemstidning i pappersform
Styrelsen för Svenska Lundehund Sällskapet avslår i enighet motionen då frågan om
en digital tidning inte skall göras till en årsmötesfråga.
Styrelsen rekommenderar i stället årsmötet att besluta att den tillträdande styrelsen
inhämtar medlemmarnas åsikter om digital tidning eller papperstidning via till exempel
enkät eller vändande mailfrågor.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 2 anses besvarad.
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 mail till
medlemmarna i redaktionskommittén om att plötsligt avgå, sannolikt i affekt. Denne
ville inte vara med i diskussionen. Tyvärr så fick denne person 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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Styrelsen fattade i detta läge den 16 jan beslut om att ersätta den tryckta versionen av
föreningens tidskrift Lundehunden med en digital utgåva på grund av att kunskap
saknades om hur en papperstidning görs. Beslutet hade föregåtts av ett flertal
diskussioner både inom styrelsen och med erfarna personer i andra föreningar. Även
genomgång av kostnadsbilden liksom risk/benefit analys hade gjorts. Då den digitala
produktionen är väsentligt mindre kostsam sågs möjligheter att med hjälp av ’sparade’
pengar skapa annat mervärde för medlemmarna.
Den 13 februari informerades medlemmarna via mail (bifogat nedan) om beslutet att
fr.o.m. nr 1/ 2022 så blir tidningen digital. Informationen inkluderade en utförlig
genomgång av för- och nackdelar samt övriga överväganden. En del medlemmar har
hört av sig och gensvaret har varit såväl positivt som negativt.
Ett avsnitt ur denna information är värt att upprepa här:
”En del av er medlemmar kommer säkert att tycka att detta är förfärligt. Vi i styrelsen
och redaktionskommittén är dock övertygade om att detta är en utveckling som vi inte
kan bortse från och att detta är framtiden. Samhället digitaliseras mer och mer och vi
tror det är rätt tid att göra en förändring nu när redaktionen ”bytt ansikte”. Vi gör ett
allvarligt försök och skulle det inte bli bra så får vi tänka om. Många fina
papperstidningar har det blivit genom åren men vi hoppas att vi i framtiden få ännu fler
fina digitala tidningar!”

Från: <sekreterare@lundehund.se>
Datum: sön 13 feb. 2022 kl. 20:15
Ämne: Informationsbrev från SLS
LUNDEHUNDEN DIGITAL 2022
Styrelsen i SLS har beslutat att från och med nr 1 / 2022 kommer vår medlemstidning Lundehunden att bli
digital. Tidningen kommer väsentligen att se likadan ut som tidigare. Man får länka sig in på den digitala
tidningen från vår hemsida och därefter scrolla sitt exemplar precis som i dagspressens e-tidningar. Den digitala
tidningen kommer att vara tillgänglig både i mobilen, på smart-watch samt på läsplatta och i datorn i stället för
att man som nu har en papperstidning i handen.
Nu undrar ni kanske varför?
Jo, det blir enklare att distribuera ut tidningen till våra medlemmar och vi slipper tryck- och portokostnader.
Dessa uppgår för närvarande till cirka 20000-25000 kr per år trots att vi är kraftigt subventionerade av tryckeriet.
Om subventionerna plötsligt skulle upphöra skulle tryckkostnaderna sannolikt mer än fördubblas och då skulle
det krävas en ökning av medlemsavgiften på uppemot 100 kr för ett fullvärdigt medlemskap. Kostnaden för en
digital tidning ligger på cirka 3000 kr per år.
Hur ska nu detta gå till?
Jo, tidningen kommer, som nämnts ovan, att läggas ut via länk från SLS hemsida. Medlemmarna kommer att få
åtkomst till tidningen genom att använda en kod som är kopplad till medlemskapet dock inte nr 1 / 2022.
Kommer alla att få möjlighet att läsa tidningen?
Ja, men först prioriteras medlemmarna.
Efter cirka ett halvår görs det nya digitala numret av tidningen tillgängligt för alla, oavsett medlemskap eller ej,
genom att det öppnas upp i vårt tidningsbibliotek som ni finner på hemsidan.
Framtiden:
En del av er medlemmar kommer säkert att tycka att detta är förfärligt. Vi i styrelsen och redaktionskommittén är
dock övertygade om att detta är en utveckling som vi inte kan bortse från och att detta är framtiden. Samhället
digitaliseras mer och mer och vi tror det är rätt tid att göra en förändring nu när redaktionen ”bytt ansikte”. Vi gör
ett allvarligt försök och skulle det inte bli bra så får vi tänka om. Många fina papperstidningar har det blivit genom
åren men vi hoppas att vi i framtiden få ännu fler fina digitala tidningar!
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Fördelar med en digital tidning:
• Enkel och snabb att göra.
• Man behöver inte ta hänsyn till antalet sidor i tidningen.
• Snabb och enkel åtkomst/ uppkoppling via länk och medlemskod på hemsidan.
• Lätt att distribuera. (meddelas på hemsidan när numret är publicerat och/eller via medlemsutskick).
• Enkel vidarekoppling till andra webb-adresser från enskilda artiklar i tidningen (andra artiklar, tidningar,
forskningsrapporter etc ).
• Låg kostnad för att göra tidningen digital. (cirka 3000 kr/år)
• Inga porto- eller tryckkostnader.
• Man har alltid tidningen med sig i t. ex sin mobil. (papperstidningen lämnar man oftast hemma).
• Den digitala tidningen är lätt att spara i ett arkiv (vilket dock även papperstidningen är som pdf i
tidningsbiblioteket).
• Man sparar pengar till andra aktiviteter i föreningen (se nedan ).
• Digital tidning är klimatsmart och bättre för planeten. Man sparar bl. a utnyttjandet av skogen.
• Det blir lättare för utländska läsare att få åtkomst till tidningen genom att den automatiskt kan
översättas via t. ex Google translate. (kommentar från Nederländerna!).
Nackdelar med en digital tidning:

• Alla har inte tillgång till/ eller kan med att hantera datorer men de flesta har ändå mobil nuförtiden.
Fördelar med en papperstidning:
• Känslan av att läsa en papperstidning ”som man alltid har gjort”
•

Nackdelar med en papperstidning:
• Höga porto-och tryckkostnader (just nu 20000-25000 kr/år, jämför digital tidning 3000 kr/år).
• Långsam distribution.
• Man bär inte med sig papperstidningen överallt (jämför digital tidning).
• Vill man gå vidare från en artikel i papperstidningen (rek. länk) så måste man ändå gå in i t. ex datorn
eller via mobilen för att komma vidare till rekommenderad ytterligare information utifrån artikeln.

•

Vad kan vi göra för de pengar vi sparar in? ( dvs pengar som går tillbaka till medlemmarna )
Vi kan till exempel:
Bjuda in föreläsare antingen på fysiska möten eller via webben.
Vi kan erbjuda utbildningsbidrag till uppfödare.
Vi kan utlysa stipendier enligt särskilt uppsatta riktlinjer.
Vi kan erbjuda utökat bidrag för insemination ( som en sista utväg…….! ).
Utökat bidrag för obduktion.
Utökat bidrag till BPH.
Det finns ytterligare idéer som vi kommer att presentera framöver.
Med vänlig hälsning
Styrelsen och redaktionskommittén SLS
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Motion 3 - SLS tidning Lundehunden
Bakgrund
Svenska Lundehundsällskapet bildades 1977 och ett år senare föddes tidningen
Lunnehunden (som bytte namn till Lundehunden 1984).
2015 blev Lundehunden en modern papperstidning med proffsig layout. Och så
har den varit till och med nr 4,2021 då en ny redaktion tillträdde.
Delar av den nya redaktionen var från början inställda på digital tidning och ett sådant
beslutdrevs igenom på styrelsemötet 16 januari i år.
Redan i början på november informerades styrelsen om kostnaderna för Lundehunden:
Sammanlagt kostar en upplaga på 220 ex av Lundehunden att trycka och skicka 5 545 kr
per nummer. För fyra nummer blir kostnaden ca 22 200 kr.
Tryckkostnaden per exemplar är 11,80 kr och tryckeriet ombesörjer utskicket av
tidningen. Klubben är avtalskund hos posten och varje nummer kostar 13,40 kr per
exemplar att skicka ut för en tidning på 24 sidor (100 gram).
Lundehunden är en periodisk tidskrift och behöver inte betala moms för tryck eller porto.
Av medlemsavgiften på 300 kr går 111 kr till Lundehunden (räknat på 200 sv
medlemmar).
Tryckeriet har sedan 2011 (utom år 2020) sponsrat klubben med tryckning av vår
kalender med årlig upplaga på 100 ex. Klubben har sålt kalendern för 125 kr/ex.
Tilläggas kan att klubbens förre ordförande i flera år har sponsrat klubben med
portokostnaden. Klubben har årligen tjänat ca 8 000 kr på kalendrarna.
Räknar man av den intäkten från den totala tidningskostnaden går endast
71 kr av medlemsavgiften till Lundehunden.
I 44 år har Lundehunden utkommit som periodisk tidskrift med ett nummer per kvartal.
Tidningen tillsammans med hemsidan är styrelsens främsta kommunikationskanal till
medlemmarna och den används också i marknadsföring av rasen – fylld med nyttig
information och berättelser från klubbmedlemmar. En viktig och uppskattad del av
klubbensverksamhet när den dimper ner i brevlådan.
Huruvida papperstidningen ska förändras i någon form är en fråga för klubbens
medlemmaratt ta ställning till. Vi yrkar därför
att en eventuell förändring av klubbtidningen ska tas upp på årsmötet 3 april 2022
fördiskussion och beslut av medlemmarna
att årsmötet beslutar att i fortsättningen ge ut tidningen Lundehunden i pappersform

Cecilia Obitz, Annika Ågren, Maria Hedström, Eva Linderoth
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Styrelsens svar på motion 3 - SLS tidning Lundehunden
Styrelsen för Svenska Lundehund Sällskapet avslår i enighet motionen då frågan om
en digital tidning inte skall göras till en årsmötesfråga.
Styrelsen rekommenderar i stället årsmötet att besluta att den tillträdande styrelsen
inhämtar medlemmarnas åsikter om digital tidning eller papperstidning via till exempel
enkät eller vändande mailfrågor.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 3 anses besvarad.

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 mail till
medlemmarna i redaktionskommittén om att plötsligt avgå, sannolikt i affekt. Denne
ville inte vara med i diskussionen. Tyvärr så fick denne person 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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Styrelsen fattade i detta läge den 16 jan beslut om att ersätta den tryckta versionen av
föreningens tidskrift Lundehunden med en digital utgåva på grund av att kunskap
saknades om hur en papperstidning görs. Beslutet hade föregåtts av ett flertal
diskussioner både inom styrelsen och med erfarna personer i andra föreningar. Även
genomgång av kostnadsbilden liksom risk/benefit analys hade gjorts. Då den digitala
produktionen är väsentligt mindre kostsam sågs möjligheter att med hjälp av ’sparade’
pengar skapa annat mervärde för medlemmarna.
Den 13 februari informerades medlemmarna via mail (bifogat nedan) om beslutet att
fr.o.m. nr 1/ 2022 så blir tidningen digital. Informationen inkluderade en utförlig
genomgång av för- och nackdelar samt övriga överväganden. En del medlemmar har
hört av sig och gensvaret har varit såväl positivt som negativt.
Ett avsnitt ur denna information är värt att upprepa här:
”En del av er medlemmar kommer säkert att tycka att detta är förfärligt. Vi i styrelsen
och redaktionskommittén är dock övertygade om att detta är en utveckling som vi inte
kan bortse från och att detta är framtiden. Samhället digitaliseras mer och mer och vi
tror det är rätt tid att göra en förändring nu när redaktionen ”bytt ansikte”. Vi gör ett
allvarligt försök och skulle det inte bli bra så får vi tänka om. Många fina
papperstidningar har det blivit genom åren men vi hoppas att vi i framtiden få ännu fler
fina digitala tidningar!”

Från: <sekreterare@lundehund.se>
Datum: sön 13 feb. 2022 kl. 20:15
Ämne: Informationsbrev från SLS
LUNDEHUNDEN DIGITAL 2022
Styrelsen i SLS har beslutat att från och med nr 1 / 2022 kommer vår medlemstidning Lundehunden att bli
digital. Tidningen kommer väsentligen att se likadan ut som tidigare. Man får länka sig in på den digitala
tidningen från vår hemsida och därefter scrolla sitt exemplar precis som i dagspressens e-tidningar. Den digitala
tidningen kommer att vara tillgänglig både i mobilen, på smart-watch samt på läsplatta och i datorn i stället för
att man som nu har en papperstidning i handen.
Nu undrar ni kanske varför?
Jo, det blir enklare att distribuera ut tidningen till våra medlemmar och vi slipper tryck- och portokostnader.
Dessa uppgår för närvarande till cirka 20000-25000 kr per år trots att vi är kraftigt subventionerade av tryckeriet.
Om subventionerna plötsligt skulle upphöra skulle tryckkostnaderna sannolikt mer än fördubblas och då skulle
det krävas en ökning av medlemsavgiften på uppemot 100 kr för ett fullvärdigt medlemskap. Kostnaden för en
digital tidning ligger på cirka 3000 kr per år.
Hur ska nu detta gå till?
Jo, tidningen kommer, som nämnts ovan, att läggas ut via länk från SLS hemsida. Medlemmarna kommer att få
åtkomst till tidningen genom att använda en kod som är kopplad till medlemskapet dock inte nr 1 / 2022.
Kommer alla att få möjlighet att läsa tidningen?
Ja, men först prioriteras medlemmarna.
Efter cirka ett halvår görs det nya digitala numret av tidningen tillgängligt för alla, oavsett medlemskap eller ej,
genom att det öppnas upp i vårt tidningsbibliotek som ni finner på hemsidan.
Framtiden:
En del av er medlemmar kommer säkert att tycka att detta är förfärligt. Vi i styrelsen och redaktionskommittén är
dock övertygade om att detta är en utveckling som vi inte kan bortse från och att detta är framtiden. Samhället
digitaliseras mer och mer och vi tror det är rätt tid att göra en förändring nu när redaktionen ”bytt ansikte”. Vi gör
ett allvarligt försök och skulle det inte bli bra så får vi tänka om. Många fina papperstidningar har det blivit genom
åren men vi hoppas att vi i framtiden få ännu fler fina digitala tidningar!

Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fördelar med en digital tidning:
Enkel och snabb att göra.
Man behöver inte ta hänsyn till antalet sidor i tidningen.
Snabb och enkel åtkomst/ uppkoppling via länk och medlemskod på hemsidan.
Lätt att distribuera. (meddelas på hemsidan när numret är publicerat och/eller via medlemsutskick).
Enkel vidarekoppling till andra webb-adresser från enskilda artiklar i tidningen (andra artiklar, tidningar,
forskningsrapporter etc ).
Låg kostnad för att göra tidningen digital. (cirka 3000 kr/år)
Inga porto- eller tryckkostnader.
Man har alltid tidningen med sig i t. ex sin mobil. (papperstidningen lämnar man oftast hemma).
Den digitala tidningen är lätt att spara i ett arkiv (vilket dock även papperstidningen är som pdf i
tidningsbiblioteket).
Man sparar pengar till andra aktiviteter i föreningen (se nedan ).
Digital tidning är klimatsmart och bättre för planeten. Man sparar bl. a utnyttjandet av skogen.
Det blir lättare för utländska läsare att få åtkomst till tidningen genom att den automatiskt kan översättas via t.
ex Google translate. (kommentar från Nederländerna!).
Nackdelar med en digital tidning:

Alla har inte tillgång till/ eller kan med att hantera datorer men de flesta har ändå mobil nuförtiden.
Fördelar med en papperstidning:
Känslan av att läsa en papperstidning ”som man alltid har gjort”
Nackdelar med en papperstidning:
• Höga porto-och tryckkostnader (just nu 20000-25000 kr/år, jämför digital tidning 3000 kr/år).
• Långsam distribution.
• Man bär inte med sig papperstidningen överallt (jämför digital tidning).
• Vill man gå vidare från en artikel i papperstidningen (rek. länk) så måste man ändå gå in i t. ex datorn
eller via mobilen för att komma vidare till rekommenderad ytterligare information utifrån artikeln.

•

Vad kan vi göra för de pengar vi sparar in? ( dvs pengar som går tillbaka till medlemmarna )
Vi kan till exempel:
Bjuda in föreläsare antingen på fysiska möten eller via webben.
Vi kan erbjuda utbildningsbidrag till uppfödare.
Vi kan utlysa stipendier enligt särskilt uppsatta riktlinjer.
Vi kan erbjuda utökat bidrag för insemination ( som en sista utväg…….! ).
Utökat bidrag för obduktion.
Utökat bidrag till BPH.
Det finns ytterligare idéer som vi kommer att presentera framöver.
Med vänlig hälsning
Styrelsen och redaktionskommittén

SLS
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Motion 4 - Medlemsavgiften för kommande år
Svenska Lundehundsällskapet har en medlemsavgift idag för medlem i Sverige på 300
kr för fullbetalande medlem och 100 kr för familjemedlem samt 325 sek för fullbetalande
medlem boende utanför Sverige respektive 100 sek för familjemedlem boende utanför
Sverige.
Medlemsavgiften är föreningens enda och stadigvarande inkomst som ska täcka
kostnaderna för att driva klubben där det bland annat ingår att sprida kunskap om
rasklubben - dess mål, organisation och arbetsform vilket man hittills gjort genom att ge
ut en periodisk tidskrift med fyra nummer per år.
Sammanlagt kostar en upplaga på 220 ex av Lundehunden att trycka och
skicka 5 545 kr per nummer. För fyra nummer blir kostnaden ca 22 200 kr.
Tryckkostnaden per exemplar är 11,80 kr och tryckeriet ombesörjer utskicket av tidningen.
Klubben är avtalskund hos posten och varje nummer kostar 13,40 kr per exemplar att
skicka ut för en tidning på 24 sidor (100 gram).
Lundehunden är en periodisk tidskrift och behöver inte betala moms för tryck
eller porto. Av medlemsavgiften på 300 kr går 111 kr till Lundehunden (räknat
på 200 sv medlemmar).
Om årsmötet beslutar att Svenska Lundehundsällskapet i fortsättningen ska ge ut sin
tidning i digital form uteblir kostnaderna för tryck och distribution vilket gör att
medlemsavgiften bör sänkas med minst 100 kronor för svensk och utländsk
huvudmedlem och med minst 25 kr för svensk eller utländsk familjemedlem.
Svenska Lundehundsällskapet har för sin verksamhet en god ekonomi. En allmännyttig
ideell förening ska inte generera stora överskott om man inte har en plan för att spara till
en specifik aktivitet. Enligt Skatteverkets regler ska minst 80 procent av klubbens
inkomster användas för att uppfylla föreningens allmännyttiga syfte.
Med bakgrund av ovanstående yrkar vi
att medlemsavgiften 2023 sänks med minst 100 kronor för svensk och utländsk
huvudmedlem och med minst 25 kr för svensk eller utländsk familjemedlem om årsmötet
beslutar att i fortsättningen ha en digital medlemspublikation i stället för en tryckt och
distribuerad tidning
2022-03-18
Eva Linderoth
Annica Netteberg

Motioner till Svenska Lundehundsällskapet 2022

Styrelsens svar på motion 4 - Medlemsavgiften för kommande år
Styrelsen för Svenska Lundehundsällskapet avslår i enighet de två motionerna ang
tidningen då frågan om en digital tidning inte är en årsmötesfråga och därmed även
denna motion angående att sänka medlemsavgift.
Styrelsen rekommenderar i stället den tillträdande styrelsen att inhämta medlemmarnas
åsikter om digital eller papperstidning och också beslut om medlemsavgift via till
exempel enkät eller vändande mailfrågor.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 4 anses besvarad.
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Motion 5 - Digital närvaro
En digital behandling, digitala årsmöten, digital tidning – allt måste noga övervägas, och gamla seder och
bruk som passade pappers-behandlingen, måste omformas.
Bakgrund
För motion krävs tydligen UNDERSKRIFT, å papper.
Det finns inget motiv till detta. Gissningsvis är det en kvarleva från fossila tiden då Kongl. Postverket
faktiskt levererade poste, dagligen. Eller – så är det ett listigt sätt att utestänga de medlemmar som inte
har tillgång till skrivare, eller de som helt enkelt inte vill slösa bläck och porto på något som redan kommit
styrelsen tillhanda, digitalt, alltså på fullgott sätt.
För att pappers-underskrift skall vara motiverad, krävs väl minst att styrelsen verkligen verifierar
underskriften. Dvs man måste minst inhämta en kopia av pass eller körkort, kopian måste vara verifierad,
av polismästare eller kyrkoherde (förtroendeman), och man måste granska namnteckningen mot prover,
kanske skicka till kriminaltekniska labbet I Linköping (kostar ca 12.000 kr, tar ca ett år), och motringa för att
medelst röstsamtal verifiera att Sven Svensson verkligen skickat in en motion.
Måste man även verifiera att Sven Svensson verkligen är “vid sina sinnens fulla bruk” för att få skriva
motion?
Motivering, argumentation
Man bör ta bort kravet på egenhändig underskrift å papper.
Känner årsmötet / styrelsen att det är för osäkert, bör man 1. specificera exakt vilken osäkerhet som
finns, 2. tala med säkerhetskonsult om hur stor risken är, 3. vad som är konstruktivt att göra
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att årsmötet beslutar
ATT: kravet på pappers-motion, med egenhändig underskrift, slopas. Åtminstone tills att man ser/påvisar
att verifiering av motionären faktiskt är av nöden påkallad.
2022-03-20
Digital underskrift, för att minska smittspridning, och spara olja och papper/träd
Jan Lien
Namnförtydligande__________JAN LIEN_____________________________
Motion till Svenska Lundehundsällskapets årsmöte 2022
Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet på adress
sekreterare@lundehund.se
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Styrelsens svar på motion 5 – Digital närvaro
Styrelsen bifaller motionen enligt motionärens förslag genom att ge nya styrelsen i
uppdrag att förtydliga vad som gäller angående att skicka in motioner och signatur av
dessa.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 5 anses besvarad.
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Motion 6 - Digital Tidning
Digital tidning – måste kunna laddas ned. Det är inte tillräckligt att “kunna skriva ut” enstaka sidor. Det blir
för komplicerat att hålla reda på alla individuella sidor.
Bakgrund
Gamla nummer går att ladda ned som PDF. Norska tidningar äldre nummer går att ladda ned, som PDF. En
PDF innehåller då hela tidningen, och när den har laddats ned, har man hela materialet.
Den nu valda lösningen, innebär (tydligen) att man “alltid måste vara uppkopplad”. Internet kostar pengar.
Internet är svagt på landsbygden. Man vill kunna läsa utan att vara uppkopplad. Med tanke på krig och
liknande konflikter, är det bättre att (kunna) ha egna kopior.
Detta innebär inte (nödvändigtvis) att nuvarande lösning måste överges.
Motivering, argumentation
Nuvarande redaktion har klarat att skapa pappers-tidningar, och det formatet gör det möjligt att skapa en PDF
(eller annat format med liknande funktion). Word DOC, och flera alternativ, duger. Man vill även ha ett
format som gör att den med en bra skrivare kan dra ut hela tidningen, på papper, hemma.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att årsmötet beslutar
ATT: uppdra till styrelsen att se till att tidningen hålls tillgänglig även som nedladdningsbar,
typ PDF eller liknande allmänt format, som man då kan läsa utan kontakt med internet.
Komplettering
Det verkar väldigt komplicerat med något lösenord för att läsa. Jag föreslår att man helt enkelt lägger ut
tidningen, alla sidor, öppet på internet. Det är ju inte så att föreningen förlorar inkomster från lösnummerförsäljning… knappast så att föreningen förlorar medlemmar, “för att de kan läsa gratis”. Finns det befarade
intäkts-minskningar, är de nog så måttliga att kan/bör bortse från intäktsminskningar.
2022-03-20
Digital underskrift, för att minska smittspridning, och spara olja och papper/träd
Jan Lien
Namnförtydligande__________JAN LIEN_____________________________
Motion till Svenska Lundehundsällskapets årsmöte 2022
Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet på adress
sekreterare@lundehund.se
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Styrelsens svar på motion 6 - Digital Tidning
Styrelsen bifaller motionen och kommer att ge nästkommande styrelse och
redaktionskommitté i uppdrag att lösa frågan med nedladdningsbar digital tidning, t ex PDF.
Styrelsen föreslår årsmötet:
att motion 6 anses besvarad.

