Scandic Segevång, Malmö

ÅRSMÖTE 2016

| Svenska Klubben För Ungerska Rashundar |

2016-03-19

Dagordning
Ordinarie årsmöte Svk FUR
19 mars 2016
Scandic Segevång, Malmö

1.
2.
3.
4.
5.

Årsmötets öppnande av sittande ordförande
Justering av röstlängd
Val av ordförande för årsmötet
Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
Val av två justeringspersoner, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar enl. § 7 mom.
5
7. Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade
8. Fastställande av dagordningen
9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor och övrig verksamhet samt
revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om styrelsens förslag till:
a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
b. Budget för kommande verksamhetsår
c. Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår enl. § 4
13. Valberedningens berättelse, redogörelse för arbetet och framställande av förslag
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning enl. § 8 mom. 1
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enl. § 9
16. Val av valberedning enl. § 10
17. Beslut om direkt justering av punkterna 14 - 16
18. Motioner, som senast fyra veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen, och ärenden
som styrelsen hänskjutit till årsmötet enl. § 7 mom. 6
19. Övriga ärenden enl. § 7 mom. 6
Presentation av Årets Hundar
20. Årsmötets avslutande av sittande ordförande

Verksamhetsberättelse
Svk FUR 2015

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning under tiden mars 2015 – mars 2016:
Ledamöter

Ulf Lennartsson
Ewa Granath
Gitte Hellström
Anna Leppäjoki
Lena Johansson

Suppleanter

Johanna Strandner
Yvonne Lövgren
Kjell Olsson

Revisorer

Peter Björklund
Sven Åfeldt

Revisorsuppleanter

Kajsa Hörberg – Blom
Susanne Hjelm

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot

Årsmöte
Årsmöte ägde rum i Åkers Styckebruk 14 mars 2015
Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen antal medlemmar enligt följande:
Ordinarie medlemmar
Ordinarie medlemmar utland
Familjemedlemmar
Uppfödarmedlemmar
Uppfödarmedlem utland
SHU-medlemmar
Hedersmedlemmar

284
8
17
53
2
10
2

-35
-4
-2
+5
+1
-5
-1

Totalt antal medlemmar:

376

-41

Styrelsesammanträden
Under året 2015 har hållits 10 styrelsemöten (inklusive det ett konstituerande möte).
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Utställningar
Svk FUR-special
Sandviks camping, Vreta Kloster
2015-06-13
Domare: Peter Hudák, Ungern (vuxna) och Christoffer Beckman, Sverige (valpar)
Vuxna: Mudi 9 st, Komondor 1 st, Puli 22 st, Pumi 38 st
Valpar: Pumi 7 st, Mudi 4 st, Puli 11 st
Svk FUR-utställning
Mariestads Brukshundsklubb, Mariestad
2015-08-29
Domare: Carin Åkesson, Sverige
Mudi 8 st., Komondor 1 st., Puli 23 st., Pumi 35 st.
Valphänvisning
Valphänvisning har skett via förmedlande kullar på hemsidan. Klubbens uppfödare har fått
skicka in information om den kull de vill ska publiceras på hemsidan. Inkomna förfrågningar
på valpar och omplaceringshundar per e-mail och telefon har varit begränsade under året till
ett par stycken. Antal kullar som är registrerade i SKK under året för de olika raserna följer
här:
Pumi: 18 st
Puli: 6 st
Mudi: 4 st
Komondor: 1 st.
Avelsråd
Se separat verksamhetsberättelse för respektive avelsråd
2015 godkändes den senaste revideringen av RAS för puli.
Övrig verksamhet
 Utgivet 4 upplagor av medlemstidningen Furien.
 Rasmonter på Älvsjömässan i Stockholm december 2015.
 Klubbmästerskap i Mariestad där 1 hund var anmäld i lydnad och 6 hundar i agility.
 Sammanställt tävlingarna Årets hund, Årets utställningsfurie, Årets veteran, Årets
bruksfurie, Årets lydnadsfurie och Årets agilityfurie.
 Fortsatt arbete i vallningsgruppen (se separat verksamhetsberättelse)
 Vallning utanför Finnerödja 18-19 april och 3 oktober samt vallning i Lorensberg,
Trelleborg 3 oktober.
 ”Ungrarträff” i Ljungby 2 Maj med aktiviteter som pälsvård, ringträning, rallylydnad
och agility. Ca 24 puli och 1 pumi var med.
 Pumiträff i södra Norrland 2 maj. Ca 22 pumi var med.
 Klippkurs för pumi i Linköping 7 juni.
 Fortsatt arbete med den planerade domarkonferensen 2017 tillsammans med
Specialklubben för bearded collie, Cavaliersällskapet och Svenska shetland sheepdog
klubben.
 Skapat ny hemsida (svkfur.com)
 Administrerat facebook-sidan som vi försöker att hålla levande och inspirerande
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Reviderat styrdokument som riktlinjer för sociala medier, arbetsbeskrivningar i
styrelsen och uppdrag till kommittéer, för att förtydliga arbetet och olika funktioner i
styrelsen och Svk FUR.
Kontakt med medlemmar.
Skickat en ansökan till SKK att Sverige ska EU-anpassa det nationella certifikatet för
puli enligt färgindelning (svart/andra färger och vitt) vid bedömningar och
utställningar.
Ordförande har deltagit på SKKs kennelfullmäktige.
Sekreteraren har gått sekreterarkurs arrangerad av föreningskommittén på SKK.
Enligt uppdrag från årsmötet 2015 så har styrelsen under året på olika sätt försökt att
få in mer pengar till och spara pengar i klubben för att bland annat finansiera den
kommande exteriördomarkonferensen.
1. Det har skapats en Svk FUR-kalender, med fotografier från medlemmar i
klubben, som nu finns till försäljning.
2. Det har köpts tygkassar med Svk FURs logga som nu finns till försäljning.
3. Utgifter för rosetter kommer att minska när Svk FUR nu byter leverantör.
4. Svk FUR håller just nu på att byta från Swedbank till Handelsbanken där de
årliga avgifterna kommer att minska.
5. Det har undersökts om den buffert som Svk FUR har på banken kan användas
till en exteriördomarkonferens. Det finns inga beslut som hindrar oss från att
använda dem.
6. Medlemmar har uppmuntrats att inte bara annonsera i Furien och på hemsidan,
utan också i våra utställningskataloger.
7. Det har under året arbetats fram ett par olika sponsringspaket som presenteras i
ett dokument som vi styrelsen skickar till olika organisationer, personer och
företag.
8. Styrelsen har också diskuterat fler åtgärder som ännu inte har genomförts, men
som planeras. Bland annat en medlemskampanj där vi på olika vis ska försöka
värva fler medlemmar till klubben, t.ex. genom att uppmuntra uppfödare att
köpa gåvomedlemskap till valpköpare och skapa en informationsfolder med
information om raserna, klubben och fördelarna med att vara medlem. Denna
kan skickas till nya ägare av våra raser och kan delas ut på Älvsjömässan. SKK
har under året gjort det lättare att hitta specialklubbarna när man ansöker om
medlemskap på SKKs hemsida, på sidan som kallas ”medlemsguiden”.

Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet
Ulf Lennartsson
Ewa Granath
Gitte Hellström
Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet
Anna Leppäjoki
Lena Johansson
Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet Elektroniskt underskrivet
Johanna Strandner
Yvonne Lövgren
Kjell Olsson
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Följande handlingar har undertecknats den 1 mars 2016
Verksamhetsberättelse styrelsen.pdf
(274459 byte)
SHA-512: 7dd44b8e539799ea826cc1955ccc16b324a7a
5831a46193744fd86eace8efc913afdaf07be1098b51cc
9aec2f648cd6098444bf980600ff5be26d0d90ec448f0

Handlingarna är undertecknade av
2016-03-01 14:45:26 (CET)

Ulf Lennartsson
efyranskennel@gmail.com
95.195.150.88
Undertecknat med Touch

2016-03-01 23:13:36 (CET)

Lena Johansson
l.johansson@svkfur.se
217.210.95.246
Undertecknat med Touch

2016-03-01 15:03:28 (CET)

Gitte Hellström
g_hellstrom@spray.se
83.227.33.226
Undertecknat med Touch

2016-03-01 19:35:17 (CET)

Ewa Granath
e.granath@svkfur.se
81.236.11.59
Undertecknat med Touch

2016-03-01 13:45:44 (CET)

Anna Leppäjoki
a.leppajoki@svkfur.se
90.232.181.100
Undertecknat med Touch

2016-03-01 19:39:17 (CET)

Johanna Strandner
j.strandner@svkfur.se
79.136.64.38
Undertecknat med Touch

2016-03-01 21:47:48 (CET)

Yvonne Lövgren
y.lovgren@svkfur.se
81.232.152.139
Undertecknat med Touch

2016-03-01 18:28:54 (CET)

Kjell Olsson
k.olsson@svkfur.se
95.199.24.184
Undertecknat med Touch
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Verksamhetsberättelse styrelsen
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify/
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Om detta kvitto
Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 § i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och
Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten.
Trust Combinator AB, Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm. Org Nr 556828-8442

Verksamhetsberättelse 2015, pumi
Avelsråd för 2015 har varit Monika Bivall och Emma Willblad.
Rasspalten har skrivits av avelsråden tillsammans. En ny rutin för året 2015 är att rapportering av
registreringar och hälsoresultat har utgått och istället för detta finns en hänvisning till SKK:s
utmärkta hund- och avelsdata som är tillgängligt för alla.
Hälsoenkäten har sammanställts och resultatet har publicerats i Furien samt på hemsidan. Bland
annat med utgångspunkt från enkäten har avelsråden fokuserat på tre områden som ska utredas
närmare; epilepsi, hudproblem och mentalitet. Arbetet med ny RAS är igång och avelsråden har
som mål att kunna presentera ett förslag under våren 2016. En reflektion som kan göras efter den
tämligen låga svarsfrekvensen på hälsoenkäten är att det skulle vara oerhört värdefullt om
samtliga inom rasen verksamma uppfödare höll en aktuell adresslista till sina valpköpare.
I samband med rasspecialen i Mariestad hölls ett uppfödarmöte, det första på flera år.
Uppslutningen var god och målsättningen är att arrangera ett uppfödarmöte om året.
Avelsråden har skapat en facebookgrupp som är öppen för uppfödare och de som har en
avelshane. Ett enkelt och snabbt forum att utbyta information.
Avelsdata 2015-01-01 – 2015-12-31






Registrerade tikar var 49 varav 6 importer
Registrerade hanar var 49 varav 2 importer
Använda avelsdjur var 18 tikar och 15 hanar.
Antal kullar var 18 och kullstorlek 4,6 valpar. Inavelsgraden ligger på 1,2.
HD undersökta hundar var 58:
17 med grad A, 19 med grad B, 8 med grad C samt 3 med grad D.
 Ögonlysta hundar var 39:
36 med resultatet ua, 2 med mulifokal RD och 1 med katarakt
 Patella undersökta hundar var 12:
11 ua samt 2 hundar med grad 1
 ED undersökta hundar var 19:
14 med grad 0, 3 med grad 1 samt 2 med grad 2
MH
 7 hundar har genomgått MH med känd mental status.
BPH
 11 hundar har kommit till BPH, 9 har genomfört och 2 har brutit.
Källa: SKK:s avelsdata

Verksamhetsberättelse 2015, puli
Avelsråd för 2015 har varit Jenny Palmqvist.
Rasspalten har skrivits av avelsrådet och innehållet har bland annat varit rapportering av
registrering och hälsoresultat.
Rådgivning har främst skett genom emailkontakt.
Samt har ett uppfödar-/medlemsmöte genomförts i samband med en SvkFur utställning.
Puli 2015





Registrerade valpar var 18 st. (12 tikar & 6 hanar) fördelat på 6 kullar.
Använda avelsdjur var 6 tikar och 6 hanar.
Kullstorlek var 3 valpar och inavelsgraden ligger på 0,4.
Det har importerats 10 tikar & 9 hanar.

Hälsoresultat 2015






HD-undersökta hundar var 31 st.
6 st. med HD A, 12 st. med HD B, 7 st. med HD C, 5 st. med HD D och 1st med HD E.
Ögonlysta hundar var 9 st. 8st U. A och 1 st. katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej
ärftlig.
Patellaundersökta hundar var 1 st., U.A.
ED-undersökta hundar var 9 st. 8 st. U. A och 1 st grad 1.

MH
 1 st. hund har genomgått MH med känd mental status.
BPH
 1 st. hundar har genomgått BPH.
DM
 24 st. hundar är testade under 2015.
 Av dessa är 22 st. hundar fria (eller födda fria) och 2 st. är bärare.

Källa SKKs databas

Verksamhetsberättelse 2015, komondor
Vad som har hänt på komondorfronten under år 2015:
Så mycket har det ju inte hänt, men det lilla som har hänt är i alla fall bra.
Den 30 maj föddes den första kullen komondorvalpar i Sverige på 8 år. Det föddes tre valpar men
tyvärr var en av dem dödfödd. De två andra från kullen är Mirakel och Miranda som nu är 8
månader och allt ser bra ut hittills, förutom att Mirakel tyvärr fick underbett. Miranda bor hemma
hos mig och hon är redan 72 cm hög och väger 45 kg. Hon är busig precis som valpar ska vara.
Hon är även social och snäll. Hon var på grundtest nyligen (MH very light) i Norge och tog allt
på rak arm... eller tass blir det väl. Mirakel bor i Nybro tillsammans med en storpudel och två
pulipojkar.
En tik har importerats från Ungern nu under vintern Den bor utanför Malmö. Ägarna väntar
fortfarande på stamtavlan och därför är den inte registrerad i SKK ännu.
En tik från samma uppfödare är också på väg att flytta till Sverige. Ägarna bor för närvarande i
Norge
Under vintern kom det också en «rescue komondor» hit till Sverige och jag ska ta kontakt med
ägaren här framöver.
Lite framgångar har det även vart i utställningsringarna. Min tik Grace blev Nordisk vinnare i
Stockholm före jul. Miranda blev BIR valp 4-6 mån och även 6-9 mån i Norge i januari 2016.

Hälsningar
Knut Lande, avelsråd för komondor

Verksamhetsberättelse 2015, mudi
Avelsråd 2015 har varit Jeanette Forsén och i början av verksamhetsåret Terese Jonsson. Terese
har slutat och ersatts av Mona Eriksson.





Avelsrådet har haft 3 träffar under året.
Det har gjorts en hälsoenkät och ett utkast av RAS är klart.
Avelsrådet har tagit fram och hållit ajour MH och BHP och övergripande vad gäller avel
Verksamhetsmålet för 2016 är att se över mudins mentalitet.

Mudi 2015










Registrerade hundar var 26 st., varav 12 st. tikar och 14 st. hanar.
7 av de 26 registrerade hundarna var importerade och 19 var valpar som föddes i Sverige,
fördelat på 4 kullar.
Inavelstrend 1,6 %
HD undersökta hundar var 14 st., varav 4 st. HD grad A, 7 st. HD grad B, 2 st. HD grad C
och 1 st. HD grad D
ED undersökta hundar var 6 st., samtliga UA
Patella undersökta hundar var 5 st., varav 4 st. UA och 1 st. patella, lateralt grad 1
Ögonlysta hundar var 6 st., varav 5 st. UA och 1 st. PHTVL/PHPV, grad 1
MH testade hundar var 2 st.
BPH testade hundar var 4 st.

Källa: SKKs databas

Verksamhetsberättelse 2015, vallgruppen
Organisation
Ansvarig: Ida Bohlin Andersson och Ulf Lennartsson
Övriga: 0
Viktiga händelser under året






Året startar med ett väldigt svalt intresse för vallning.
Lotta Arne skriver, ”Vallning med instruktör 18 o 19 april för Fur är inställt. För få
anmälda.”
3 oktober anordnas prova‐på‐vallning på två olika ställen i Sverige, dessa finns inte med i
Svkfur:s kalender på hemsidan. Det framgår inte heller någon information om antalet
medverkande av de olika raserna någonstans. Ena anordnades i Maglarp, Skåne och den
andra i Östra Deje, Värmland.
Gladeligen har dock hela 14 st. Mudis gjort vallanlagsprovet under året! Detta har gjorts
vid olika tillfällen på Mårtensby gård i Almunge

Kroppsvallarna





21‐22 augusti hålls en clinic med Lynn Leach på Fäboda fårgård i Kroppsvallarnas regi.
Där medverkar tre personer från Svkfur.
23 augusti håller en dagskurs i anlagsbeskrivning, som ett steg 1 mot att bli
anlagsbeskrivare, lärare Lynn Leach, Kanada. 28 november stängs IKV ner
(intresseföreningen kroppsvallarna) på årsmötet där en representant från Svkfur
medverkar.
28 november startar Svenska Kroppsvallarklubben SvKK, som en klubb under SKK.
Detta leder till att det kommer kunna anordnas tävlingar i framtiden med officiella
resultat. SvKK kommer att hålla ett årsmöte i början på 2016 för att fastställa
championatregler och tävlingsregler.

Hösten 2014 – våren 2015
Pågående arbete: enkät med frågor till uppfödare m.fl. för att ta reda på uppfattningen om
koppling mellan vallanlagsprov och framtida avelsarbete. Hur ska SvkFur se på
vallanlagen i framtiden?
Övrigt
Då jag, Ida, kom som ny i vallgruppen väldigt sent på året och inte fått någon information över
vad som förväntas av en vallansvarig så kan jag inte kommentera något vidare.

Så här skriver Carina 2014 och det känns som något som är viktigt att tänka vidare på, ”Jag har
inte hittat formerna för arbetet med vall‐frågorna som jag hoppats på. Jag vet inte heller vad
styrelsen förväntar sig att jag ska göra som vallansvarig. Det är svårt att föra SvkFurs talan inför
IKV då jag inte vet SvkFurs förhållningssätt i vissa väsentliga frågor (där hoppas jag att enkäten
ska ge ledtrådar).”
//Ida

Svk FUR
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Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 15-01-01 - 15-12-31

Senaste vernr:

1(1)
16-02-08
14:25
A141

Ing balans

Period

Utg balans

5 050,00
5 050,00

-5 050,00
-5 050,00

0,00
0,00

Kassa och bank
1910
Kassa
1920
Bank, PlusGiro
1940
Bank, Övriga bankkonto
S:a Kassa och bank

2 447,00
14 862,89
114 655,33
131 965,22

1 553,00
-4 355,70
0,00
-2 802,70

4 000,00
10 507,19
114 655,33
129 162,52

S:a Omsättningstillgångar

137 015,22

-7 852,70

129 162,52

137 015,22

-7 852,70

129 162,52

Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Redovisat resultat
S:a Eget kapital

-113 773,68
582,46
-113 191,22

582,46
-14 146,76
-13 564,30

-113 191,22
-13 564,30
-126 755,52

Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
2890
Övr kortfri skulder
S:a Kortfristiga skulder

-19 506,00
-4 318,00
-23 824,00

19 506,00
1 911,00
21 417,00

0,00
-2 407,00
-2 407,00

-137 015,22

7 852,70

-129 162,52

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1700
Förutbetalda kostnader
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Svk FUR

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 15-01-01 - 15-12-31

Senaste vernr:

1(2)
16-02-08
14:26
A141

Ackumulerat

Period fg år

Årsbudget

91 275,00
1 800,00
300,00
1 935,00
75,00
500,00
47 770,00
400,00
0,00
625,00
0,00
0,00
750,00
1 275,00
10 400,00
-10 240,50
0,00
3 000,00
-0,20
150,00
150 014,30

55 139,00
19 500,00
3 300,00
3 475,00
350,00
750,00
38 520,00
0,00
1 250,00
200,00
4 143,40
2 100,00
400,00
2 075,00
3 735,00
0,00
10 150,00
900,00
0,00
0,00
145 987,40

83 000,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
1 250,00
0,00
4 000,00
400,00
2 100,00
2 100,00
3 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 070,00

2 591,00
2 591,00

0,00
0,00

0,00
0,00

152 605,30

145 987,40

140 070,00

-5 500,00
-918,00
-4 475,00
-9 716,00
-4 624,00
-2 375,00
-3 502,00
-663,75
-37 568,00
-14 363,95
-11 250,00
0,00
-400,00
-2 200,00
-13 666,00
-500,00
-111 721,70

-10 931,00
0,00
-3 815,00
-14 008,88
-6 085,80
-4 193,30
-7 767,00
-3 108,00
-41 310,00
-16 349,60
-617,00
-1 350,00
-10 000,00
-200,00
-2 550,00
-5 530,60
-127 816,18

-8 000,00
0,00
-4 000,00
-14 000,00
-6 100,00
-4 200,00
-7 500,00
-5 000,00
-35 500,00
-11 500,00
-12 000,00
0,00
0,00
0,00
-10 000,00
-5 500,00
-123 300,00

40 883,60

18 171,22

16 770,00

0,00
-2 719,00
-554,80
-6 461,00
-2 252,00
-1 700,00
-472,00
-169,00
-625,00
-2 130,00
-570,00
0,00
-3 500,00
-737,50
-799,00

-747,00
0,00
0,00
-571,00
0,00
-3 000,00
-928,00
-493,00
-250,00
-660,00
-600,00
-782,72
-1 100,00
-2 958,11
-399,00

0,00
0,00
0,00
-1 000,00
0,00
0,00
-1 000,00
-500,00
0,00
-660,00
-600,00
-500,00
-1 100,00
-1 000,00
0,00

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3001
Medlemsavgifter via SKK
3010
Medl.avg
3011
Medl.avg Utland
3012
Medl.avg Uppf.medlem
3013
Medl.avg Familjemedlem
3015
Medl.avg Sv Hundungdom/SHU
3110
Utställning/anm.avgifter
3111
Klubbtävlingar anm.avg.
3112
Övr försäljning utställning
3113
Annonsintäkter utställning
3121
Intäkt försälj kaffe mm
3140
Intäkt försäljn Katalog mm
3180
Annonsintäkt Utställn Katalog
3200
Annonsintäkt Websidan
3211
Annonsintäkt Furien
3300
Reklamartiklar
3400
Kurser vallning intäkter
3403
Vallanlagsprov VAP anmälningsavgift
3680
Öresutjämning
3721
Annonsintäkt Infoblad o Internet
S:a Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3990
Övr ersättn och intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4001
Kostnad för medlemshantering SKK
4010
Inköp material och varor
4100
SKK Stambokföringsavg
4110
Kostn. Domare/övr funktionärer Utställning
4120
Övr kostn Utställning
4130
Kostn Katalog utställn
4160
Utställn material kokarder mm
4200
Web-sidan kostnader
4210
Furien, tryckkostn
4211
Furien, porto
4212
Furien, framtagningkostnader
4300
Reklamartiklar
4400
Kostn vallningskurser
4402
Kostn vallanlagsprov (skk, mark,får)
4415
Utbildning/konferenser SKK
4420
Övr. Aktiviteter
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5410
Förbrukningsinventarier
5420
Programvaror
5460
Förbrukningsmaterial
5800
Resekostnader
5810
Hotell-/Konferenskostn styrelse
5990
Sponsring medl.aktiviteter
6110
Kontorsmaterial
6150
Trycksaker
6230
Datakommunikation
6250
Porto
6300
Klubbförsäkringar
6400
Styrelsemöte
6450
Årsmöte
6570
Bank-/Post-/Plusgiro kostnader
6590
Övr kostnader, blommor mm

Svk FUR

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 15-01-01 - 15-12-31

Senaste vernr:

2(2)
16-02-08
14:26
A141

Ackumulerat

Period fg år

Årsbudget

-22 689,30

-12 488,83

-6 360,00

-2 447,00
-2 183,00
-4 630,00

0,00
-6 640,00
-6 640,00

0,00
-5 000,00
-5 000,00

-139 041,00

-146 945,01

-134 660,00

Rörelseresultat före avskrivningar

13 564,30

-957,61

5 410,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

13 564,30

-957,61

5 410,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

13 564,30

-957,61

5 410,00

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8310
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0,00
0,00

497,15
497,15

400,00
400,00

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

0,00
0,00

-122,00
-122,00

0,00
0,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

0,00

375,15

400,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

13 564,30

-582,46

5 810,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

13 564,30

-582,46

5 810,00

Resultat före skatt

13 564,30

-582,46

5 810,00

Beräknat resultat

13 564,30

-582,46

5 810,00

-13 564,30

582,46

0,00

S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7310
Kontanta extra ersättn
7330
Milersättning skattefri
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Resultat från finansiella investeringar

8999

Redovisat resultat

Verksamhetsplan, 2016


Ge ut fyra nummer av FURIEN



Ha valpförmedling för våra raser



Arbeta för en sund hundavel av våra raser



Stötta avelskommittén i deras arbete.



Arbeta med RAS dokumenten. RAS för mudi är nästan klar och kommer att skickat till
SKK 2016.



Genomföra två utställningar, en i Tidaholm och en i Moheda.



Fortsatt planering av exteriördomarkonferensen 2017. Påbörja arbetet med att upprätta
nya raskompendier till domarna.



Genomföra ett klubbmästerskap i agility och rallylydnad i Tidaholm



Stödja genomförandet av vallningstester, MH och andra aktiviteter



Uppmuntra till att fler BPH-testar sina hundar, bland annat genom att arrangera en dag
med BPH



Medverka med rasmonter på Älvsjömässan



Fortsätta arbeta aktivt med den nya hemsidan och dess utveckling och uppdatering



Fortsätta att använda facebook-sidan SVKFUR för att inspirera och sprida information
och kunskap



Sprida positiv information om Svk FUR och våra raser



Fortsätta arbetet med att förtydliga styrelsens och kommittéernas arbete. Dokumenten
väntas vara färdiga våren 2016 och kommer då att delas med alla funktionärer i Svk FUR



Planera och påbörja arbetet med att skapa marknadsföringsmaterial såsom en
informationsfolder om klubben och våra raser



Fortsatt arbete med att få in pengar till klubben och värva medlemmar



Uppmuntra medlemmar att arrangera aktiviteter i Svk FUR

Budget 2016

Inkomster
Medlemsavgifter
Anmälningsavgifter,
utställning och klubbmästerskap
Försäljning (kassar, kalendrar, lotter m.m)
Kataloger
Annonser
Summa inkomster

100000
50000
5000
1000
12000
168000

Utgifter
Medlemshantering SKK
Stamboksföringsavgift
Domarkostnader (resor, hotell, arvoden, gåvor)
Övriga utställningskostnader (krokarder, hyra
m.m)
Kataloger
Furien, framtagning, tryck, porto
Övriga trycksaker (informationsfoldrar)
Utbildning, konferenser
Utskick hälsoenkät
Programvaror, bokföring, data, webb
Styrelsen
Medlemsaktiviteter
Kontorsmaterial, papper, bläck, kuvert
Klubbförsäkringar
Årsmöte
Summa

11000
6000
23000
8000
5000
72000
5000
10000
5000
5000
3000
7000
3000
1000
4000
168000

Valberedningens förslag till SvkFUR:s årsmöte 2016
Valberedningens sammansättning under året har varit Britta Stake (sammankallande), Lennart
Abrahamsson (ledamot) och Marie Karlenius (ledamot).

Ordförande
Ulf Lennartsson
Möllaregatan 32
341 51 Lagan
0730 - 24 60 40
Omval 1 år

Övrig ledamot
Ewa Granath
Moholm 62
549 92 Moholm
0506 - 132 05
0733 - 64 74 80
Omval 2 år

Övrig ledamot
Anna Leppäjoki
Östra Farmvägen 40 B, lgh 1201
214 41 Malmö
073 - 34 50 875
1 år kvar

Övrig ledamot
Gitte Hellström
Hunnebergsgatan 10
582 34 Linköping
070 - 815 03 32
1 år kvar

Övrig ledamot
Lena Johansson
Horkenvägen 25
617 90 Skärblacka
070 - 477 28 66
Omval 2 år

Suppleant 1
Johanna Strandner
Löstorp 170
442 93 Kareby
076 - 869 09 77
Omval 1 år

Suppleant 2
Yvonne Lövgren
Stryckselgatan 9
942 36 Älvsbyn
0929 - 133 66
070 - 130 32 66
Omval 1 år

Suppleant 3
Kjell Olsson
Kattfotvägen 24
746 51 Bålsta
070 - 588 67 80
Omval 1 år

Revisor ordinarie
Peter Björklund
Gillsta Björkliden 1
731 95 Köping
0221 - 801 12
070 - 647 20 11
Omval 1 år

Revisor ordinarie
Sven Åfeldt
Lärkträdsvägen 14
645 40 Strängnäs
0152 - 141 55
0708 - 141 550
Omval 1 år

Revisorsuppleant
Kajsa Hörberg Blom
Östra Trädgårdsvägen 7
802 62 Gävle
026 - 14 30 59
070 - 341 63 01
Omval 1 år

Revisorsuppleant
Susanne Hjelm
Godegård 557
591 98 Motala
0141 - 80 117
070 - 647 01 41
Omval 1 år

Motioner
1.
Jag tycker att ett avelsråd på tre-fem personer skulle vara bra för vår ras pumi.
Arbetsbelastningen blir inte så hög och gruppen kommer att rymma högre kompetens.
Carina ris

2.
till Svk FURs årsmöte 2016-03-19
Avelsrådet för pumi
Ett avelsråd på tre-fem personer skulle vara bra för vår ras pumi. Arbetsbelastningen blir inte
så hög och gruppen kommer att rymma högre kompetens.
Christina Elmsäter Maktez kennel

3.
Uppfödarmötets förläggning
Att klubbens uppfödarmöten förlägges till tid och plats som med rimliga restider kan nås av
optimalt antal medlemmar inte i samband efter en lång dag med andra aktiviteter.
Carina ris

4.
till Svk FURs årsmöte 2016-03-19
Uppfödarmöten – tid och plats
Att klubbens uppfödarmöten förläggs till tid och plats som med rimliga restider kan nås av
optimalt antal medlemmar.
Att uppfödarmöten inte läggs efter en lång dag med andra aktiviteter utan planeras som en
egen aktivitet
Christina Elmsäter Maktez kennel

5.
Placering av årsmöte
Att förlägga årsmötet till plats som nås av flest antal medlemmar samt ej efter en hel dag på
utställning detta för hundarnas bästa, enligt lag får de ju inte sitta i bur.
Carina ris

6.
till Svk FURs årsmöte 2016-03-19
Tid och plats för årsmöte
Att lägga årsmötet till en plats som nås av flest antal medlemmar.
Att inte planera in årsmötet efter en hel dag på utställning. Detta för hundarnas bästa, enligt
lag får de ju inte sitta i bur.
Christina Elmsäter Maktez kennel

7.
Utställningskommittén
är en annan kommitté där arbetsbelastningen i samband med klubbens tävlingar är mycket
stor låt klubben bilda en kommitté på minst fem personer som delar på arbetet. Kompentens
finns ju i klubben.
Carina ris

8.
till Svk FURs årsmöte 2016-03-19
Utställningskommittén
En kommitté där arbetsbelastningen i samband med klubbens tävlingar är mycket stor. Låt
klubben bilda en kommitté på minst fem personer som delar på arbetet. Kompentens finns ju i
klubben.
Christina Elmsäter Maktez kennel

9.
till Svk FURs årsmöte 2016-03-19
En ideell förening, som SVKFUR, är en sammanslutning av personer som förenas genom ett
gemensamt intresse. Detta innebär dock inte att alla måste tycka lika i alla frågor.
Flera av medlemmarna som står utanför styrelsen anser att, åtminstone bland
pumiledamöterna, så är inställningen, att dessa medlemmar som inte är med dem, är emot
dem. Kontentan har blivit att många medlemmar med stor kompetens både vad gäller avel,
styrelseuppdrag, ekonomi m m inte har kommit ifråga för uppdrag i styrelsen eller i olika
kommittéer som valts av styrelsen.
Resultat av denna inställning har blivit att engagemanget för klubben och intresset för att
värva medlemmar d v s anmäla valpköpare hos flera uppfödare har upphört.
För att kunna ändra sakerna tillstånd och öka övriga medlemmars inflytande, föreslår jag att
kommittéer och avelsråd utökas med fler medlemmar. Detta gäller för samtliga raser.
Christina Elmsäter Maktez kennel

10.
Till årsmötet i SvkFUR i Malmö den 19 mars 2016
Undertecknad önskar föreslå årsmötet följande:
– Att SvkFUR ger ut en årsbok varje år där SvkFUR t.ex. kan redovisa












Nyregistreringar
Championatvinnare
Utländska titlar
Cert vinnare
Årets utställningshund
Årets arbetande hundar
Meriter från agility, brukssport, lydnad, rallylydnad, viltspår.
Utvärdering av RAS
Rapport från SvkFUR specialen
Informativa artiklar om våra raser
Annonser från uppfödare och andra intressenter

Motiv och motivering
Detta skulle ge en lättöverskådlig sammanfattning av hela året. En bra och enkel
”uppslagsbok”.

En bok man kan spara år från år där man lätt kan leta fram information från tidigare år.
Roligt och trevligt att kunna läsa om alla duktiga och fina ekipage som finns i våra raser.
En bok som kan köpas av fler än de som får medlemstidningen. Något uppfödare kanske kan
lämna ut till nya valpköpare som inspiration.
Styrelsen för SvkFUR kan utse en kommitté som har till uppgift att sammanställa boken.
Annonserna ska förhoppningsvis bekosta årsboken. Eller så lägger man årsboken istället för
den första medlemstidningen.
Det är många rasklubbar som ger ut en årsbok och den är ofta väldigt uppskattad. Jag har
saknat detta och jag tror att även många andra medlemmar och rasentusiaster skulle uppskatta
en årsbok.
Bergshamra 2016-02-14
Med vänliga hälsningar
Mia Andersson

