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Verksamhetsberättelse Svenska Irländsk Varghund Klubben 

Organisationsnummer 874001-1674 

Verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

 

Bilaga: Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund klubben 

1 Inledning 

Vi kan summera ett aktivt verksamhetsår 2014. Klubben har växt och hade vid slutet av året 167 

fullbetalande medlemmar, 28 familjemedlemmar, 45 valpgåvomedlemmar och 3 hedersmedlemmar. 29 

uppfödare hade valt att betala uppfödarhänvisning. Nedan beskrivs klubbens organisation samt de 

aktiviteter som genomförts. 

2 Organisation  
2.1 Styrelsen 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2014-02-15 har bestått av följande personer 

 Ordförande Ing-Mari Johansson 

 Vice-ordförande Lisen Ekström 

 Sekreterare Irma Aalto 

 Kassör Inger Högberg 

 Ledamot Elisabeth “Liz” Julen Eriksson 

 Ledamot Susanne Björkman, avgick av personliga skäl i mars 

 Ledamot Lillemor Eklund, avgick av personliga skäl i juni 

        Samt suppleanter 

 Annica Gustavsson 

 Lena Niklasson 

Styrelsen hade 13 protokollförda sammanträden under året samt ett konstituerande möte 15.2. Möten har 

ägt rum 8.1., 26.1., 24.2., 24.3., 23.4., 20.5., 4.6., 14.7., 12.8., 8.9., 20.10., 10.11., 15.12. Protokollen är 

publicerade på www.svivk.se . 

 

2.2 Valberedning 

På årsmötet valdes Maja Grecke som sammankallande och Ulla Enevåg och Bodil Häggman som 

ledamöter. 

2.3 Revisorer 

Årsmötet valde följande revisorer: 

 Ordinarie: Anna-Lena Danielsson och Elizabeth Ernberg 

 Suppleanter: Jonas Wallengren och Jenny Falk 

http://www.svivk.se/
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2.1 Övriga förtroendeposter 

Under verksamhetsåret har följande medlemmar arbetat för klubbens olika förtroendeposter: 

Kontaktombud: Ansvarig: Anna Hedlund 

   Övre Norra: Vakant 

   Nedre Norra: Ulla Enevåg och Elizabeth Ernberg 

   Mellersta: Liz Julén Eriksson 

   Västra: Patrik Karlén tom oktober därefter Jessica Zetterlund 

   Östra: Anna Hedlund och Mikael Eklund, Mikael Eklund avgick i april utan 

   ersättare 

   Södra: Ann-Christin Åhlander 

 

   Totalt hölls sex stycken kontaktmannamöten per telefon under 2014: 30.1., 11.3.,  

   24.4., 8.5., 3.7. samt 22.10. I flera fall var någon från styrelsen närvarande. 

Certifierad  

utställningsansvarig:  Lena Niklasson. Irma Aalto, certifierad 30.11. 

 

Delegat EIWC/FCI:  Lisen Ekström t.o.m. juli, Lena Niklasson fr.o.m. juli 

Tidningsredaktion:  Per Hedlund, redaktör och annonsansvarig 

   Anna Hedlund, redaktionell medarbetare 

   Ing-Mari Johansson, ansvarig tidningsutgivare 

   Tidningsredaktionen och styrelsens representanter har under året haft fyra möten. 

Avels- och hälso-  

kommittén:  Marie Wiqvist, sammankallande 

   Annica Gustavsson  

   Ellinor Jonsson  

   Eva Sivertsdotter 

Webbmaster:   Ezze Claesson 

Sponsoransvarig:  Elisabeth “Liz” Julen Eriksson 

Försäljningsansvarig:  Anna & Per Hedlund 

Valphänvisning:  Christina Hoverberg 
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Poängräkning  

Lure Coursing:  Charlotte Andersson 

Utställningsresultat:  Lisen Ekström 

Poängräkning  

utställningar:   Lisen Ekström och Irma Aalto 

 

3 Avels-och hälsokommitténs arbete under året 

 
AHK har haft telefonmöten 25.3., 7.5., 27.8. och 23.10. samt ett möte med kontaktombuden 8.5. 

 

I syfte att få fleruppfödare/hundägare att hjärtundersöka sina varghundar har AHK och kontaktombuden 

arbetat för att få till hjärtundersökningsträffar. Ett utskick till 98 varghundsägare resulterade till en träff 

som genomfördes på Ultuna 4.12. med 11 hundar. Undersökningen utfördes med ett ultraljud av hjärtat, 

samt ett EKG. De hundar som tidigare inte lämnat blodprov fick nu lämna ett. 

 

Anna Hedlund och Marie Wiqvist träffade den 13.10. kardiologerna Jens Häggström, Katja Höglund och 

Ingrid Ljungvall. En mycket givande träff där kardiologerna diskuterade ett framtida samarbete med 

klubben för att förbättra framtida hälsa hos våra hundar. Kardiologerna tog fram ett screeningprotokoll 

som testades vid hjärtundersökningsträffen 4.12., faktorerna för att inleda ett screeningprogram finns, att 

det är påvisat att sjukdomen dilaterad kardiomyopati, DCM finns i rasen, ärftlighetskomponenter samt 

tillgängliga undersökningsmetoder. Kardiologerna sammanställer en lista över specialiserade veterinärer 

som har kompetens och rätt utrustning för att kunna hjärtundersöka varghundar. Kardiologerna 

diskuterade en eventuell central registrering av dessa resultat genom SKK, kardiologerna kontaktar 

Åke Hedhammar, veterinär, professor och ledamot i avelskommittén inom SKK och diskuterar frågan. 

 

Sonny Essing har varit i kontakt med Åke Hedhammar angående lunginflammation och 

behandling/medicinering med Baytril hos varghund. Åke Hedhammar och Linda Andersson diskuterar 

nu hur klubben kan gå vidare med denna fråga. 
 

RAS godkändes av SKK. 

 

4 Medlemsaktiviteter 

4.1 Utställningar 

Klubben arrangerade 5 utställningar under året. 

Floby 

Inofficiell utställning för alla raser 29,3 med 160 anmälda hundar, arrangerad av styrelsen. 

Domare Kjell Carnbrand och Michael Vikström 

BIS Irländsk varghund SE UCH Art Cuinns Sun Flower 
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Stora Specialen 

Officiell utställning den 1.6. i Ljungbyhed med 65 anmälda hundar, arrangerad av styrelsen 

Domare Chris Amoo, Kennel Sadé, UK.  

BIR NO V-14 NORD UCH Pennybright Corleone 

BIM SE UCH NO UCH NO V-14 Ascending´s Nemesis 

 
 

Tammsvik 

Inofficiell special 26.7 med 34 anmälda hundar, arrangerad av Östra. 

Domare Jürgen Kuhless, Kennel vom Alpetal Tyskland. 

BIS BT1 SE UCH NO UCH NO V-14 Ascending´s Nemesis 

BH1 NO UCH SE UCH Åkerö´s Wolf Harry 

Sifferbo 

Inofficiell special 23.8 med 42 anmälda hundar, arrangerad av Nedre Norra. 

Domare Helén Wieslander, Kennel Knallåsens. 

BIS BT1 Furlongs Bacall 

BH1 Greirish Enjoy Lavec 

Mullsjö 

Inofficiell special 20.9.med 44 anmälda hundar, samarrangemang mellan västra och södra  

Domare Jackie Morris, Kennel Amarach, UK 

BIS BT1 SE UCH NO UCH NO V-14 Ascending´s Nemesis 

BH1 NO V-14 NORD UCH Pennybright Corleone 

4.1 Övriga medlemsaktiviteter 

Nedre Norra: - Fjällvandring Njupeskär 29 –30.8. 

Östra:  - Deltagande i St Patrik’s day parad 15.3 i Stockholm  

  - Varghundsträff med fototräff i Stockholm12.10 
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  - Arrangerade tillsammans med AHK en träff på Uppsala djursjukhus, Ultuna, 4.12 för  

    hjärtundersökning (ultraljud, EKG samt blodprov).  

  - Rasmonter och rasparad Stockholm Hundmässa 13-14.12, som genererade 1a pris i  

    rasparaden på söndagen, hederspris för bästa rasmonter samt 3e pris i ”peoples choice”.  

5 Lure-coursing 
Under 2014 var det totalt fem varghundar som deltog på åtta av årets elva Lure Coursing prov. 

Överlägset vinstrikast även i år var SE LCCH NO LCCH DK LCCH Dragon Light's Silver Tistel. Hon 

har också tävlat utomlands med stor framgång. En ny hund startade under året, Greirish Beryll 

Crown och hon vann ett cert 

6 Kommunikation med medlemmar 

Klubbens tidning Varghunden har kommit ut 4 gånger under 2014. Formatet är A4 och antalet sidor har 

varierat mellan 36 och 56 sidor. Förutom till klubbens medlemmar skickas tidningen till större 

djurkliniker och djursjukhus (cirka 40 stycken) samt till licensierade rasdomare i digital form (cirka 80 

stycken). Annonsintäkter under året har varit drygt 15000 kronor. 

 

Webbsidan har uppdaterats och utvecklats kontinuerligt. Antalet besökare på sidan växer sakta men 

säkert och under 2014 fick sidan i snitt 320 besök per dag.  

Insatser för att få tillbaka ”gamla” medlemmar till klubben. Ett utskick i tidningens sommarnummer gav 

ytterligare minst 16 medlemmar. 

 

7 Övrigt 

Klubben har under året anordnat en fototävling där de 12 vinnande bidragen trycktes till en kalender för 

2015 som har sålts både till medlemmar och andra intresserade. 

Styrelsen nominerade en uppfödare till SKK Hamilton plakett och väntar på beslut. 

Inför år 2014 övertogs ansvaret gällande SvIVKs klubbshop av Anna och Per Hedlund. Nya artiklar har 

köpts in och omsättningen har kraftigt ökat. Målsättningen är att ta in nya och spännande artiklar som 

kan tilltala både nuvarande och blivande medlemmar.  

Diskussioner som förts gemensamt över våra områdesgränser: Funderingar gällande vår eventuella 

närvaro på Facebook, vi ligger lågt där tills vidare. Samarbete med AHK för att hjälpa dem att nå ut med 

sina viktiga budskap till våra medlemmar. Diskussion om gemensam utställning Norge/Sverige. Frågan 

lyftes till styrelsen som utmynnade i att arbetsgrupp utsågs.  
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8 Verksamheten i siffror / beskrivning av klubbens ekonomi 
Årets resultat blev en vinst på SEK 47 828. 

På intäktssidan är det framförallt utställningarna och försäljningen av klubbartiklar som har ökat kraftigt. 

Utställningen för alla raser blev en succé även ur ekonomisk synvinkel med ett nettobidrag på SEK 25 

369. Även våra specialer har givit gott tillskott i kassan, både tack vare flitigt deltagande av våra 

medlemmar men också tack vare allt arbete våra kontaktpersoner lagt ned. De har jobbat hårt för att alla 

skulle få en trevlig upplevelse samtidigt som de målmedvetet fokuserat på att hålla ned kostnaderna.  

 

Försäljningen av klubbartiklar nästan tredubblades, från SEK 11 805 till SEK 32 605. Förutom tillskott i 

kassan medför klubbartiklarna också god reklam för både rasen och klubben. På kostnadssidan avspeglar 

sig försäljningen genom att inköpen tillklubbshopen har ökat. Vid årsskiftet var lagret påfyllt varför vi 

har en positiv lagerförändring på SEK 9 173. 

 

I vår budget för 2014 räknade vi med att vi måste betala tillbaka eventuellt outnyttjad del av SKK-

bidraget. Detta behövde vi inte göra, vilket påverkar resultatet. 

I bifogat dokument Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund klubben föreslår 

styrelsen att årets vinst balanseras i ny räkning. 

 

9 Slutord 

Styrelsen tackar samtliga medlemmar för förtroendet och riktar ett speciellt tack till alla duktiga 

medlemmar som under året ideellt har arbetat för klubben!  

 

 

Ing-Mari Johansson    Lisen Ekström    Irma Aalto 

Ordförande     Vice-ordförande   Sekreterare 

 

 

Inger Högberg    Elisabeth “Liz” Julen Eriksson  Annica Gustavsson  

Kassör      Ledamot    Suppleant 

 

 

Lena Niklasson 

Suppleant 



Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund klubben

Resultatrapport

2014 2013

Intäkter SEK SEK

Medlemsavgifter 50 150,00 47 430,00

Uppfödarhänvisning 4 350,00 4 950,00

Intäkter Utställningar 110 475,00 50 889,00

Varav Stora specialen 22 460,00 11 817,00

Västra NA 13 280,00

Nedre Norra 17 155,00 18 142,00

Östra 10 600,00 NA

Södra NA 7 650,00

Västra/Södra 18 370,00 NA

Inoff, alla raser 41 890,00 NA

Försäljning av klubbartiklar 32 605,00 11 805,00

Försäljning av almanackor 9 245,00 7 159,00

Annonsintäkter 15 506,00 15 370,00

Övriga intäkter 2 666,00 2 655,00

Ränteintäkter 442,18 1 349,48

Föränding av varulager 9 172,78

Totala intäkter 234 611,96 141 607,48

Kostnader SEK SEK

Kostnader Utställningar -51 468,71 -37 663,74

Varav    Stora specialen -9 646,67 -12 255,00

Mellersta NA -1 888,74

Västra NA -5 203,05

Nedre Norra -6 043,54 -10 668,05

Östra -9 486,29 NA

Södra NA -7 648,90

Västra/Södra -9 571,33 NA

Inoff, alla raser -16 720,88 NA

Inköp, klubbshopen -34 773,97 -4 839,00

Inköp, rosetter NA -12 733,00 Not 1

Kostnader tidningen -41 366,30 -46 109,00

Porto, frakt och transport -3 460,00 -8 023,00

Inköp, material till klubben -7 085,20 -8 047,75

Trycksaker -4 500,00 -7 451,25

Kostnader styrelse, årsmöte -8 524,00 -18 001,00

Medlsavg, Stambok, Försäkr, Bank -6 576,46 -5 138,02

Kurser -3 300,00 -1 500,00

Reglering av skuld 0,00 -5 671,00

Övriga kostnader -4 736,05 -2 083,50

Hjärtundersökningar, SKK -17 229,00 -4 800,00

Hjärtundersökningar, SvIVK -2 500,00 -4 000,00

Föränding av varulager -19 069,09

Avskrivningar -1 264,00 -2 149,00

Totala kostnader -186 783,69 -187 278,35

Årets resultat 47 828,27 -45 670,87

Not 1 I 2014 års redovisning ingår kostnaden för rosetterna i respektive utställning

Organisationsnummer: 874001-1674
1(2)



Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund klubben

Balansrapport

Ingående balans Ändring under året Utgående balans

TILLGÅNGAR SEK SEK SEK

Anläggningstillgångar

Inventarier 6 847,00 0,00 6 847,00

Avskrivning -5 583,00 -1 264,00 -6 847,00

Summa anläggningstillgångar 1 264,00 -1 264,00 0,00

Omsättningstillgångar

Lager, klubbartiklar 11 357,84 9 172,78 20 530,62

Interimsfodringar 7 160,00 -5 932,00 1 228,00

Kassa och Bank 161 014,75 45 107,12 206 121,87

Varav                           Handkassa 296,00 -296,00 0,00

BankGiro 10 915,56 9 689,94 20 605,50

Fond SvVIK 6 716,04 -2 483,11 4 232,93

Fond SKK 60 374,49 -17 080,75 43 293,74

Placeringskonto 82 712,66 55 277,04 137 989,70

Summa Omsättningstillgångar 179 532,59 48 347,90 227 880,49

Summa tillgångar 180 796,59 47 083,90 227 880,49

SKULDER

Interimsskulder -1 810,00 744,37 -1 065,63

EGET KAPITAL

Eget kapital -224 657,46 45 670,87 -178 986,59

Redovisat resultat 45 670,87 -93 499,14 -47 828,27

Summa Skulder -180 796,59 -47 083,90 -227 880,49

och Eget kapital

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föresår att årets vinst balanseras i ny räkning

Organisationsnummer: 870401-1674 2(2)



VERKSAMHETSPLAN SVIVK 2015 

 

SvIVK, som är en ideell förening, har som mål att inom ramen för SvVKs stadgar tillvarata 

specifika intressen för rasen genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt 

sunda samt exteriört fullgoda hundar att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper att 

informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård att bevaka 

och arbeta med frågor som har rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa 

och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. 

För att uppnå ovan mål har styrelsen arbetat fram denna plan för klubbens huvudsakliga 

verksamhet under verksamhetsåret 2015. 

Styrelsen, består av ordföranden, vice ordföranden, fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 

Styrelsens främsta fokus under det kommande verksamhetsåret är att fortsätta att arbeta med 

avels-och hälsofrågorna, med tillväxt av medlemsantalet samt med att se till att medlemmarna 

upplever medlemskapet värdefullt. Aktiv medlemsvärvning görs via aktiva insatser, så som 

sprida tidningen till fler än bara tidigare medlemmar, domare, djurkliniker, ev. annonsörer etc. 

För klubbens överlevnad är det mycket väsentligt att behålla befintliga medlemmar.  

Detta gör vi dels genom att fortsätta arbeta för en bra klubbtidning, Varghunden, dels genom att 

arrangera olika aktiviteter för våra medlemmar.  I tidningen lyfter vi de olika 

intresseområden/målgrupperna i klubben och gör en tidning där alla medlemmar kan känna sig 

hemma. I år kommer vi att ha en mer personlig direktkommunikation med medlemmar t.ex. vad 

gäller att förnya medlemskap, speciellt med att få våra valpgåvomedlemmar att fortsätta sitt 

medlemskap. 

Tidningen Varghunden & klubbens webbplats kommer att vara klubbens huvudsakliga 

informationskanaler där Varghunden skall stå för fördjupning och utbildning och hemsidan för 

snabb information. Varghunden kommer att publiceras fyra gånger om året och hemsidan 

uppdateras kontinuerligt med bland annat styrelseprotokoll, information om klubbevenemang, 

utställningar, resultat med mera. Tidningen finansieras delvis genom sålda annonser. 

 

Klubben ansökte om förlängning av bidragspengar för hjärtundersökning, som SKK:s AKs 

arbetsutskott har tillstyrkt med ett år, alltså förlängning t. o. m 2015-12-31. AHK och 

kontaktombuden planerar för hjärtundersökningsträffar i södra, mellersta och norra Sverige. 

Under 2015 ska RAS dokumentet revideras och för detta arbete behöver AHK bl. a. 

dödsorsaksrapporter. AHK kommer även att göra ett enkätutskick under våren för att ha underlag 

för RAS revideringen.  

AHK kommer även att arbeta för att få igång ett samarbete för att lyfta frågan angående 

lunglidande hos varghund. 



Kontaktombuden, som delar Sverige i sex geografiska områden, är styrelsens förlängda arm i 

landet. De ansvarar för medlemsaktiviteter i sina områden, organiserar de inofficiella 

utställningar i samråd med styrelsen samt säljer klubbartiklar. 

Vi kommer att fortsätta att erbjuda nya och spännande produkter i vår klubbshop. 

Klubben arbetar för att påverka att fler varghundar börjar med LC, tar sina licenser och tävlar. 

 

Följande utställningar planeras under 2015:  

Floby 21.3. – inofficiell alla raser, domare Annica Gustavsson och Lena Niklasson.  

Västra inofficiell i Tånga Hed –21.06.domare Edita Beresova, Kennel Really Irish, Tjeckien. 

Stora Specialen– 25.7. officiell i samband med SVVK/Östras i Strömsholm domare Elisabet 

Janzon, Kennel Wolftone. 

Mellersta inofficiell iArvika - 22.08., Diane Redfern, Kennel Rainster UK. 

Västra inofficiell i Mullsjö - 19.09. domare Ing-Mari Johansson, Kennel Cazavinas. 

Nedre Norra – ingen utställning. 

Klubben fyller 40 år 2016, styrelsen har beslutat därför bland annat att publicera en 

jubileumsbok och anordna en avelskonferens. Dessa kommer att kräva mycket arbete under året. 

Vi kommer även i år att arrangera en fototävling för att få bilder till vår populära 

Varghundskalender som vi alltså planerar att ta fram också i år. 

Vi planerar också att för tredje året i rad delta med rasmonter på Stockholms Hundmässa 2015. 

Stockholms Hundmässa är landets i särklass största mötesplats för potentiella nya hundägare och 

vår närvaro där ger oss unika möjligheter att informera om rasen. 



Budget Svenska Irländsk Varghundklubben 2015

Intäkter

Medlemsavgifter 54 000

Uppfödarhänvisning 4 500

Intäkter Utställningar, varav 97 500

Försäljning av klubbartiklar 25 000

Försäljning av almanackor 10 000

Annonsintäkter 15 500

Ränteintäkter 400

Övriga intäkter 2 000

Totala intäkter 208 900

Kostnader

Kostnader Utställningar -51 000

Kontaktmanna aktiviteter -5 000

Inköp, försäljn material -17 000

Kostnader tidningen -42 000

Porto, frakt och transport -4 000

Inköp, material till klubben -9 600

Trycksaker -11 000

Kostnader styrelse, årsmöte -6 000

Medlemsavg, Försäkr, bank -7 000

Kurser -4 000

Övriga kostnader -5 000

Föränding av varulager 0

Avskrivningar 0

Delsumma -161 600

Hjärtundersökningar SKK -43 300

Hjärundersökningar Svivk -4 000

Delsumma -47 300

Totala kostnader -208 900

Årets resultat 0







Motion till IVKs årsmöte 2015 

 

Vad jag förstår skall även IVKs utställningar (inoff) räknas med till vinstrikaste, då föreslår jag en 

ändring i IVKs policy. 

IVKs tradition med samkväm med domaren kvällen innan utställningen, bör tas bort, samkvämet är 

OK såklart men domaren får vara någon annanstans. Om jag tolkar SKKs regler rätt om förhållandet 

mellan utställare-domare , för officiella utställningar, så är IVKs tradition klart tveksam. Det bör nu 

ligga i IVKs intresse att förstärka förtroendet bland utställarna angående detta 

Jag föreslår att samma SKK krav /regler måste gälla nu även för de inofficiella. 

 

Med vänlig Hälsning 

Mats Hansson 

2015-02-08 

 

Styrelsen yrkar formellt på avslag på motionen men bifaller innehållet. 

Motivering 

Styrelsen beslutade på sitt möte 2014-10-20 att på klubbens utställningar, både officiella och 

inofficiella, fortsättningsvis ska följa SKK:s regler, se bilaga. Där regleras de krav som ställs på domare 

och övriga funktionärer avseende integritet och yrkesmässighet. 

(Samkvämet, organiserad av klubben, hålls nästan uteslutande kvällen efter utställningen. Då är 

domaren välkommen att närvara. Skulle samkvämet hållas innan utställningen, får inte domaren 

närvara.)   

 


