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Plats: Örebros Brukshundsklubbs lokaler i Örebro

Mötet öppnas

Klubbens ordlorande Lisen Ekström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av röstlängden

En närvarolista togs upp, se bilaga2. Antal närvarnade röstberättigade på mötet var 34 personer.

Val av ordlorande fiir mötet

Till mötesordforande valdes J örgen'Oinonen.

St)ryelsens anmälan om protokollforare vid mötet

Till protokollforare ftjr mötet anmäldes Inger Högberg

Val av två j usteringsmän tillika rösträknare. som tillsammans med mötesordloranden skall justera protokollet

Lisen Ekström och Ing-Marie Johansson valdes till justeringsmän, tillika röshäknare.

Beslut om närvaro- och )ttranderätt lorutom av klubbens medlemmar

En person, forutom mötets ord{tirande, var icke medlem men mötet gav personen räIt att yltra sig men inte att

rösta. Mötets ordforande hade som ordftirande i Svenska Vinthund klubbens rätt att ftra sig men inte delta i

beslut.

Fråga orn mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet tillstyrkte att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse hade inom stipulerad tid publicerats i

tidningen Varghunden, på klubbens hemsida och på Facebook.
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$ 8. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställde dagordningen, se bilagal, med justeringen att:

-- punkt 1 8 blir 18A

- punkt 19 blir punkt 188 och

- punk 20bhr punkt 19.

$ 9. Föredragning av styelsens årsredovisning. redogörelse fiir arbetet med avelsfrågor. balans- och

resultatredovisnin g samt revi soremas berättelse

Efter ftiredragning och kommentarer lades Verksamhetsberättelsen, se bilaga 3, och Revisionsberättelsen, se

bllaga 4, for verksamhetsåret 20 16 till handlingarna.

Klubbens Resultat- och Balansräkning, se bilaga 5a och 5b, foredrogs och kommenterades.

S 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller ftirlust

Mötet fastställe den i $ 9 ftiredragna balans- och resultaträkningen, samt beslutade att forlusten skulle

baianseras i ny räkning.

S 11. Styelsens rapport om de uppdrag ftiregående klubbmöte givit till styrelsen

Styrelsen fick av föra årets årsmöte ftljande uppdrag:

- Avsätta SEK 50 000 i en Forsknings-och utbildningsfond:. Det är giort, se balansrapport bilaga 5 b.

- Ändra reglerna for deltagande på Årets Vinstrikastelistor: Nya regler gäller fr.o.m. 2017, se hemsidan.

- Möjlighet att delta med en rasmonter på MyDog 2017: Styelsen har via annonsering på klubbens hemsida och

Facebooksida och genom personliga kontakter forsökt ffi någon/några att vilja ta på sig alt arrangera en rasmonter

på My Dog2017 men inte lyckats.

5 12. Beslut om ansvarsflihet fiir stlrelsen

Mötet beviljade ansvar ltir den avgående styrelsen.

$13. A. Beslut om st),relsens forslag till verksamhetsplan

Mötet godkände stgelsens forslag till verksamhetsplan 2077, sebllaga 6.

$13 B. Beslut om avgifter ftir kommande verksamhetsår

Möter beslutade afi medlemsavgifterna for verksamhetsåret 2018 ska vara ofiirändrade:

Fullbetalande medlem (i Sverige eller i utlandet) betalar SEK 300:-

Familjemedlem och valpgåvomedlem betalar SEK 100.

$ 13 C. Beslut orn stlrelsens lorslag till rambudget

Mötet godkände den loreslagna budgeten for 2017, se bilaga 7.
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I 14. Val av ordförande. ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt $ 8 i klubbens stadgar samt beslut om

suppleanternas tj änstgöringsordnin g

Se valberedningens forslag, bilaga 8.

Mötet valde floljande personer till styrelsen, i enlighet med valberedningens forslag, se bilaga 8:

Ordforande: Lisen Ekström (omval I år)

Oräinarie ledamöter: Inger Högberg (omval2 år)

Ellinor Jonsson (omval 2 år)

Jenny Falk (nyal2 är)

Dessutom kvarstår loliande ordinarie ledamöter:

Ing-Marie Johansson (l år kvar)

Irma Aalto (1 ar kvar)

Liz Julön Eriksson (1 år kvar)

Mötet valde följande styrelsesuppleanter och tjänstgörningsordning, se bilaga 8:

Till suppleant med tjänstgörningsordning 1 valdes: Svante Hallberg (nyval I år)

Till suppleant med tjänstgörningsordning 2 valdes: Leif Vennerström (nyval 1 år)

$ 15. Val av två revisorer och två revisoråuppleanter enligt $ 9 i klubbens stadgar

Se valberedningens forslag, bilaga 8.

Till ordinarie revisor valdes Annalena Danielsson (omval I år)

Susanne Rönnberg (omval I år)

Til I revisorsuppleanter valdes: Susanne Kemi (omval 1 år)

Britt-Marie Svensson (omval I år)

$ 16. Val av valberedning eniigt $ 10 i klubbens stadgar

Till valberedning valdes: Ulla Enevåg, sammankallande (omval 1 år)

LizaBmberg (omval2 år)

Annica Gustavsson (f,zllnadsval I år)

$ 17. Beslut om omedelbarjustering av punkterna 13 - 16

Mötet'oeslutade om omedelbar justering av punkterna l3-16.

S 1S A. Behandling av ärenden som senast tjugo (20) dagar ftire årsmötet skriftligen anmälts till st)'relsen eller

som av denna underställts årsmötet

Motion 1: Poängräkning for Vinstrikaste Veteran, se bilaga 9a.

Möte'i godkände motionen.
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$18 B.

$ 1e.

Bilagor:

1 Dagordning

2 Nåirvarolista

3 Verksamhetsberättelse 2016

4 Revisionsberättelse 2016

5a Resultatrapport

5b Balansrapport

6 Verksamhetsplan

7 Budget2}l7
8 Valberedningens förslag

9a Motion I Poängräkning for Vinstrikaste Veteran

9b Motion 2: Poängräkning lor vinstrikaste uppfodare

10 Förslag till nya stadgar ftlr Svenska Irländsk Varghund Klubben

Motion 2: Poängräkning flor vinstrikaste uppfodare, se bilaga 9b. Motioniiren fortydligade ftirslaget om 3-

5 hundar till att istället vara 4 hundar. (ändrat i bilagan).

Mötet avslog motionen.

Preposition ffån styrelsen om nya stadgar

SKK har loreskrivit ensade stadgar inom alla rasklubbar och givit ut typstadgar. Styrelsen for Svenska Irlåindsk

Varghund klubben har kalibrerat dessa typstadgar och lagt fram nya stadgar for klubben, se bilaga 10.

Mötet antog enhälligt de nya stadgarna. I och med att SVVK redan har fastställt dessa stadgar träder de i kraft

direkt efter detta beslut, 2017 -02-25.

Mötet avslutades.

Klubbens omvalda ordftiranden Lisen Ekström tackade mötesordftirande och samtliga deltagare samt avslutade

därefter mötet.

Värmdö. Inger Högberg

Jua4le(ru
Lisen Ekström,

Justerare Justerare
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l.

Dagordning årsmöte Svenska Irländsk Varghund Klubben 2017

1. Mötet öppnas

2. Justering av röstliingden.

3 Val av ordforande for mötet.

4. Styrelsens anmälan om protokollftjrare vid mötet.

5. Val av två justeringsmiin tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordftiranden skall

iustera protokollet.

6. Beslut om närvaro- och ytranderätt ftjrutom av klubbens medlemmar.

7.Fräga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordningen.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning, redogörelse ft)r arbetet med avelsfrågor, balans-

och resultatredovisning samt revisoremas berättelse.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst

eller ftirlust.

1 1. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. A. Beslut om styrelsens ft)rslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

C. Beslut om styrelsens förslag till rämbudget

14.Yal av ordftjrande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt $ 8 samt beslut

om suppleantemas tjiinstgöringsordning.

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt $ 9 i dessa stadgar.

16. Val av valberedning enligt $ 10 i dessa stadgar.

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 16.

18. Behandling av iirenden som senast tjugo (20) dagar ftire årsmötet skriftligen anmälts till

styrelsen eller som av denna underställts årsmötet.

19. Beslut om nya stadgar.

20. Mötet avslutades.
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Verksamhetsberättelse Svenska Irländsk Varghund Klubben
Organisationsnummer 87 400 I - I 67 4

Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Bilaga: Ekonomisk års sammanställning Svenska Irländsk Varghund klubben

l lnledning
Vi kan summera ett aktivt verksamhetsär 2016. Klubben firade under året sitt fyrtionde verksamhetsår.

Klubben har växt och hade vid slutet av året 269 medlemmar uppdelat pä 173 fullbetalande, 29

familjemedlemmar, 64 valp gåvomedlemmar och 3 hedersmedlemmar. Nedan beskrivs klubbens

organisation samt de aktiviteter som genomforts.

2 Organisation
2.1 Styrelsen

Styrelsen som valdes på årsmötet 2016-02-27 har bestått av foljande personer

Ordforande Lisen Ekström, firmatecknare

Vice ordforande Ing-Mari Johansson

Sekreterare Jenny Falk, suppleant

Kassör Inger Högberg, firmatecknare.

Ledamot Elisabeth o'Liz" Julen Eriksson

Ledamot Ellinor Jonsson

Ledamot Ingemar Nilsson

Ledamot Irma Aalto

Samt suppleanter

Susanne Mörtsjö
Jenny Falk

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året samt ett konstituerande möte 27 .2. Möten
har äg!. rum 713, lll4, 1615, 1316, l8l7 , 1518, 1919, 17ll0, l4ll1, 12172,911 och 612. Protokollen är

publicerade på www.svivk.se .

2.2Yalberedning
På årsmötet valdes Ulla Enevåg som sammankallande ochLiza Ernberg och Leif Vennerström som

ledamöter.

2.3 Revisorer
Årsmötet valde ftljande revisorer:
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Ordinarie: Anna-Lena Danielsson och Susanne Rönnberg

Suppleanter: Susanne Kemi och Britt-Marie Svensson

2.4 övriga ftirtroendeposter
Under verksamhetsåret har ftljande medlemmar arbetat for klubbens olika förtroendeposter:

Kontaktombud: Ansvarig: Lisen Ekström

Övre Norra: Vakant

Nedre Norra: Ulla Enevåg och Elizabeth Emberg

Mellersta: Ellinor Jonsson

Västra: Jessica Zetterlund

Östra: Anna Hedlund

Södra: Ann-Christin Åhlander

Totalt hölls 4 stycken telefonmöten under äret: 913,2614,26110 samt l4ll2. Yid
samtliga tillftillen var någon från styrelsen närvarande.

Certifierad .

utställningsansvarig: Irma Aalto

Delegat EIWC/FCI: Inger Högberg

Tidningsredaktion: PerHedlund, redaktöroch annonsansvarig

Anna Hedlund, redaktionell medarbetare

Lisen Ekström, ansvarig tidningsutgivare

Tidningsredaktionen och styrelsens representanter har under året haft fya möten.

Avels- och hälso-

kommittdn: Marie Wiqvist, sammankallande

Inger Högberg

Ellinor Jonsson

Sonny Essing

Eva Sivertsdotter

Webbmaster: Ezze Claesson

Sponsoransvarig: Vakant

Försäljningsansvarig: Anna & Per Hedlund

Valphänvisning: Christina Hoverberg

Poängräkning

LureCoursing: Lotta Andersson
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Utställningsresultat: Jessica Zetterlund

Poängräkning

utställningar:

LC-ansvarig:

Maria Andersson/Patrik Karlön/ Jessica Zetterlund.

Susanne Persson

3 Klubbens 40-års jubileum
Svenska Irländsk Varghund klubben bildades den 18 aprill976 och firade alltså under året sitt 40-års
jubileum. Detta uppmärksammades på ett flertal sätt. En jubileumsbok skapades genom ett fantastiskt

arbete av hängivna medlemmar. Boken beskriver både rasens och klubbens utveckling och innehåller

många intressanta artiklar, en kavalkad av BIS- och LC-vinnande hundar genom åren samt naturligtvis
massvis av bilder på representanter av vår underbara ras. Vi i styrelsen är mycket stolta över denna

vackra bok.

Klubben tog också fram en snygg specialdesignad jubileumströja samt ett ölglas med jubileumslogotype.

Våra jubileumsfestligheter gick av stapeln i samband med Stora Specialen som i år hölls under

midsommarhelgen i Tånga Hed. Festligheterna varade i tre dagar. Första dagen firades med lekar ftjr
både två- och fyrbenta deltagare, bl.a. tipspromenad och hundrejs. På lördagen hade vi vår
jubileumsmiddag med 7D-talet deltagare, bl.a. fyra damer som var med redan 1976.Bfter middagen hölls
en auktion med många fina gåvor där hela beloppet går till klubbens Forsknings- och utbildningsfond.

Under dag tre av festlighetema hölls vår Stora Special där domare och ringpersonal tågade in till tonema

från säckpipor. För mer information om Stora Specialen, se avsnitt 5.1.

Som en del av 40-års firande anordnade klubben också en Avels- och Raskonferens, se avsnitt 4.2.

4 Avels- och hälsokommitt6ns arbete under året
4.1Allmänt
Klubbens avels- och hälsokommittö, AHK, har under 2016haft.7 telefonmöten.

AHK hade i maj ett möte med kardiologerna på SLU för att få ett bättre grepp om hur arbetet med
framtagandet av ett screening program för hjärtsjukdomar fortskrider. På mötet presenterades resultaten
från den enkätundersökning som Lovisa Orleifson genomfort som en del av sitt examensarbete. I denna

undersökning framkom, förutom att DCM är den vanligaste dödsorsaken inom rasen, också att
lunginflammation är ett så stort hälsoproblem i rasen att kardiologerna nu även vill ta hänsyn detta vid
framtagande av screening programmet. T1vän är ännu mycket okänt gällande bakomliggande orsaker
till lunginflammation hos irländsk varghund, vilket komplicerar utvecklingen av screening programmet
och gör att det tar längre tid.

På grund av att screening programmet dröjer har AHK med bistånd från kardiologerna på SLU ånyo
ansökt om förlängning av hjärtbidraget från SKK.

AHK har sammanställt domarnas SRD- rapporter från samtliga officiella utställningar 2015 och tittat på

hur vi kan ffi mer detaljerade rapporter om SRD statusen. Som ett forsta steg har AHK utformat en

3
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blankett som ger mer info angående ålder på hundar som fått anmärkning på trångt bett. Blanketten kan
endast användas vi våra inofficiella specialer, där klassema är åldersindelade och har testats en gång
under året.

AHKs representant deltog den 19-20 november på SKK avels konferens årets tema var "Hjälp! Vår ras

har drabbats av...Vad ska vi göra?"

4.2 Avels- och Raskonferens
Som en del av klubbens 40-års firande arrangerade klubben en två-dagars Avels- och Raskonferens. Den

hölls i Örebro den 1-2 oktober. Målgruppen för konferensen var uppfodare, varghundsägare samt andra

med intresse for den irländska varghunden. Programmet var baserat på den input man ffitt när man

ställde frågan till uppfödare och varghundsägare vad man ville diskutera. Programmet innehöll:

-Den vcixande hunden, foreläsare leg. Veterinär Ole Frykman.

-Standard och typ, foreläsare rasdomare Per Lundström. Workshop om utveckling av rasen.

-RlE foreläsare Docent Maija-Leena Eloranta

- Immunfo r sv ar e t för eläs are Docent Maij a-Le ena E I oranta.

-Cancer, Dilaterad Kardiomyopati och lunginflammation,loreläsare Professor Henrik Rönnberg.

-Friskvård - Bcinre cin att vcinta tills hunden blir sjuk, föreläsare Cert. Fysioterapeut Eva Lundström

Giertz.

Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med konferensen.

5 Medlemsaktiviteter
5.1 Utställningar
Klubben arrangerade fem utställningar under året.

Floby
Inofficiell utställning for alla raser 214 med202 anmälda hundar, arrangerad av styrelsen.

Domare Jörgen Oinonen kennel Twyborn, Ing-Mari Johansson kennel Cazavina's och Susanne

Björkman kennel Roxanne.

BIS Petit Basset Griffon Vendeön, Väntans Qära Qerstin.

Kristinehamn
Inofficiell special 1415 med 41 anmälda hundar, arrangerad av Mellersta.

Domare Sue Cole, UK, kennel Culkeeran.

BIS BHl, NORDV-I5 SE UCH Dahmrak's Magnum Opus.

BT Furlongs Roseanna.
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Tånga Hed
Stora Specialen

Officiell utställning den2616. i Tånga hed med 61 anmälda hundar, arrangerad av stl,relsen

Domare Debbie och Roger Tebbutt, kennel Caredig England.

BIS BHl, NORDV-I5 SE UCH Dahmrak's Magnum Opus.

BIM BT Scoops Joanna.
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Hallstahammar
Inoflrciell utställning 3l17 med27 hundar anmälda, arrangerad av Östra.

Domare Larisa Blaghevicha, Lettland kennel Dwarf 's Valley.

BIS BT Wolfhenge Kenja.

BH Furongs Rebellion.

Multsjö
Inofficiell special 2l9.med24 anmälda hundar, arrangerad av styrelsen.

Domare Charlotte Andersson, Kennel Askhults.

BIS BHl, NORDV-I5 SE UCH Dahmrak's Magnum Opus.

BT Pennybright Raphaella.

5.2 Lure-coursing
För fiärde året i rad blev SE LCCH NO LCCH DK LCCH SE UCH DK UCH Dragon Light's Silver

Tistel vinstrikaste LC-hund. På en andra plats kom C.LB. SE UCH DK UCH SL CH Fastfoot's Summer

Savory. På tredje plats kom Team Moalands Angels Fall First och med en fiärde placering kom Dragon

Light's Strål Öga.

53 Övriga medlemsaktiviteter
Nedre Norra: Den 8 maj anordnade Nedre Norra en hundträff med promenad samt fika och umgänge.
Den 29 maj hölls en spårkurs . Den 28-29 augusti gick ett gäng glada hundar samt ägare en fiällvandring
med övemattning.

Östra: I mitten av augusti var det dags för Östra att delta på Djurens Helg på Solvalla, Stockholm. Under

två dagar strömmade folk till för att prata och ställa frågor om våra irländska varghundar, under helgen

kom cirka tio tusen besökare.

Första helgen i december gick Stockholm Hundmässa av stapeln och med den vår rasmonter, for 4e året

i rad. Tusentals intresserade och nyfikna människor ställde frågor och fick information om vår ras och

klubb. Under mässan deltog vi även i rasparaden med våra hundar, som alltid väldigt roligt.

Gemensamt: - Flera områdesansvariga har varit engagerade i utställningar under året, se avsnitt 4.1

- Fortsatt arbete for att trjälpa AHK att nå ut med sina viktiga budskap.

6 Kommunikation med medlemmar
Klubben använder i huvudsak tre kanaler för kommunikation med medlemmarna; hemsidan, tidningen
Varghunden och Facebook. Nya medlemmar hälsas välkomna via mejl. Klubben har under året infort en

rutin där nya valpgåvo medlemmar hälsas välkomna med ett gåvopaket som klubben står ftjr men som

överlämnas av uppfodarna till nya valpköpare.
Klubbens hemsida hålls uppdaterad av klubbens webmaster och innehåller både snabba uppdateringar
och material av mer långsiktig karaktär.
Vår Facebook sida används för snabba uppdateringar och event och följs av ca640 personer.

Klubbens tidning Varghunden har kommit ut 4 gånger under 2016. Formatet är A4 och antalet sidor har

varierat mellan 44 och 56 sidor. Förutom till klubbens medlemmar skickas tidningen till stöne
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djurkliniker och djursjukhus (cirka 40 stycken) samt till licensierade rasdomare i digital form (cirka 80
stycken). Under året infordes en finess som gör den digitala tidningen blädderbar.

7 Övrigt
Under året har en del nya artiklar tagits fram för försäljning i klubbshoppen och forsäljningen var större
än något år tidigare. Nylt är att även Nedre Norra har ett litet lager av florsäljningsartiklar.

I slutet av maj hölls i Tyskland ett EIWC-event där klubbens FIWC representant deltog dels i EIWC
Ruling Council dels i EIWC Congress.

Per Lundström, kennel Greirish, tilldelades Svenska Vinthundklubbens uppfödarmedalj.

8 verksamheten i siffror/beskrivning av klubbens ekonomi
Årets resultat blev en forlust på SEK 24 204,83 vilket dock är bättre än budget. Förlusten hänger
samman med att vi under 2016 hade tre för året speciella aktiviteter: klubbens 40-års firande,
framtagande av vår jubileumsbok och en avels- och raskonferens.

Klubbens intäkter kommer framforallt från utställningarna, speciellt från utställningen ftir alla raser i
Floby som bidrog med ca SEK 25 000 till resultatet. Även klubbens egna specialer gick samtliga med
plus. Medlemsavgifterna är också en av klubbens stora inkomstkällor. Undir 2016 iar dock den intäkten
lägre än for året innan trots att medlemsantalet ökat. Det beror på hur medlemmarna betalar runt
årsskiftet. Medlemsavgifter får inte periodiseras.

Som tidigare nämnts har klubbshoppen slagit rekord och sålt mer än något år tidigare. Totalt har klubben
sålt for drygt SEK 40 000 varav nästan SEK 7 500 av Nedre Nona. Den ökade ftirsäljningen har
naturligtvis medfort större utgifter for inköp. Vid årsskiftet hade vi välfyllda lager vilket medförde en
positiv lagerförändring på drygt SEK 20 800.

Kostnaden for vår tidning Varghunden uppgick till ca SEK 59 500. Tyvän blev det låga annonsintäkter
under året, endast SEK 9 300. Kanske många i stället satsade på annonser i vår fina jubileumsbok. Där
blev annonsintäkterna SEK 23 350. Boken såldes under året i 115 exemplar och inbiingade SEK 28 750
plus porto.

Enligt beslut på forra årsmötet har klubben inrättaten Forsknings-och utvecklingsfond. SEK 50 000 har
förts över till fonden och enligt styrelsebeslut i januari 2017 kommer l4terligar" Sgf 10 000 att foras till
fonden, bland annat intäkterna från auktionen som hölls vid 40-års firandet.

Vi har under året betalat ut SEK 7 300 i DCM bidrag från SKKs bidragspengar och hade vid årsslutet
SEK 24 790kvar av värt bidrag. Vi har ännu inte fått besked från SKK angående vår ansökan om
forlängning av bidraget. Vihar därfor gjort en avsättning av dessa pengar i balansräkningen. I bifogat
dokument Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund klubben finns en detaljerad
redogörelse för årets siffror liksom styrelsens forslag att årets förlust balanseras i ny räkning.

&ry



9 Slutord

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

medlemmar som under året ideellt har arbetat ftr klubben!

/n"lrwriw
Lisen Ekström

Ordforande

/ u^ lrJy/ / lUL /+{/n*
Ing-Mari Johfisson
Vice ordförande

}#:y"q
/, I

,/,aM^-
,,' {llinorJo$son

Ledamot

Elisabeth

Ledamot

z" Julen Eriksson

/'l

,k,!fu*

l-wTaÅ'LI
Sekreterare/Suppleant

Ingemar Nilsson
Ledamot

Susanne Mörtsjö
Suppleant
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Till årsmöte i Svenska lrländskVarghund klubben

Organisationsnummer z 87 4A0l'167 4

Vi hff granskat fusbokslutet och bokfiiringen samt styrelsens forvaltning ftir år 2016 i
Svenskå Irliindsk Varghund klubben. Det åir styrelsen som har ansvaret ftir
råikenskapshandlingarna och ftirvaltningen. Vårt ansvar iir att uttala oss om årsbokslutet

och ftirvaluingen på grundval av vår revision.

Revisionen har utörts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi
planerat och genomfiirt revisionen ftir att i rimlig grad försåikra oss om att arsbokslutet

inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen

for belopp och annan information i räkenskapshandlingarna'

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillåimpning

av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat

våisentliga beslut, åtgiirder och forhälanden i klubben fbr att kunna bedöma om

styrelsen eller nägon styrelseledamot har handlat i sfid med klubbens stadgar eller

årsmötesbeslut. Vi anser att vfu revision ger oss rimlig grund fiir våra uttalanden nedan.

Ä.rsbokslutet har upprättats i enlighet med boldiiringslagen.

Vi tillstyrker att årsmötet fastståiller resultatiikningen och balansrZikningen ftir klubben

och disponerar ftirlusten enligt ftirslaget i den ekonomiska årssammanstållningen och

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir riikenskapsåret'

Sundsvall 2017- 19/ *e21 Åsnäset zotl-å2-09

Annalena Danielsson

,$r*r,'"v--L- ä:t't- 
1

Susanne Rönnberg
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Ekonomisk årssammanställning Svenska lrländsk Varghund klubben

Resultatrapport

2016 2015

Föränding av varulager 20 838,42 1 383,84

lntäkter

Medlemsavgifter
U ppfödarhänvisn ing
lntäkter Utställningar
Varav Stota specialen

Västra, Tånga Hed

Västra, Muilsjö

Mellersta, Kristinehamn

Östra, Hallstahammar

lnoff, alla raser, Floby

Försäljning av klubbartiklar
Försäljning av årets almanackor
Försäljning, jubileumsbok
Annonsintäkter, Varghunden
Annonsintäkter, jubileumsbok
lntäkter 40-årsfirandet
Konferensintäkter
SKK Bidrag Konferens
Övriga intäkter
Ränteintäkter

Totala intäkter

Kostnader

Kostnader Utställn ingar
Varav Stora specialen

Västra, Tänga Hed

Västra, Mu[sjö

Me ll e rsta, Kri st i n e h a m n

Östra, Hallstahammar

lnoft, aila raser, Floby

lnköp, klubbshopen
Kostnader, jubileumsbok
Kostnader tidningen
Kostnader 40-års firandet
Konferenskostnad
Kontaktområden
Telefon
Porto, frakt och transport
lnköp, material till klubben
Trycksaker
Kostnader styrelse, årsmöte
Medlsavg, Stambok, Försäkr, Bank
Kurser
Övriga kostnader
Hjärtundersökningar, SKK
Hjärtundersökningar, SvIVK
Avskrivninqar

SEK

52 800,00
0,00

'107 105,00
23 060,00

NA

I 260,00

14 210,00

9 350,00

52 225,00

40 679,00
0,00

32 505,00
I 300,00

23 350,00
'19 215,00
20 150,00
10 000,00
2 200,00

0,00

SEK

55 600,00
3 487,50

99 967,50
16 440,00

10 460,00

11 780,00

11 670,00

NA

49 617,50

25 387,00
8 334,00

NA
12 320,00

NA
NA
NA
NA

2 350,00
33,36

-49 947,28
-9 U0,69
-7 428,75

-2 094,50

-7 051,09

NA

-19 595,25

-17 172,17
0,00

-44 924,01
NA
NA

-516,00
-1 210,00
-4 774,00

-15 802,40
-4 688,00
-6 138,70
-4 912,00
-3 000,00
-1 807,70

-11 610,00
-2 500,00

0,00

338 142,42 208 863,20

-68 589,89
-21 175,69

NA

-3 523,48

-7 526,28

-9 056,74

-27 241,10

-45 995,89
-54 060,00
-59 529,75
-41 761 ,84
-41 865,35

-214,00
-1 625,00
-9 999,50
-9 109,30

-618,00
-4 781 ,00
-B 472,38
-1 800,00

-13 925,35
-7 300,00

0,00
0,00

Totala kostnader

Ärets resultat före avsättningar

Förändring, avsättning DCM fond,SKK

Arets resultat efter avsättningar

Organisationsnum met. 87 4oo1 -1 67 4

-369 647,2s

-31 504,83

7 300,00

-24 204,83

-169 002,26

39 860,94

-30 551,00

9 299,94

År.,
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Ekonomisk årssammanställning Svenska lrländsk Varghund klubben

Balansrapport

lngående balans Ändrrng under året

SEK SEKTILLGÄNGAR

Anläggningstillgängar
I nventarier 0,00

Utgående balans

SEK

6 847,006 847,00
-6 847,00Ackumulerad Avskrivni

anläggni ngsti I lgånga r

Omsättningstillgångar
Lager, klubbartiklar
lnterimsfodringar
Kassa och Bank

0,00

21 914,46
6 981,79

240 049,55
0,00

33 709,82

1 233,65

32 090,95

173 015,13

0,00

20 838,42
-4 581,79

-94 486,46
0,00

-14 171,33

0,00

-7 300.00

0,00

42 752,88
2 400,00

1 95 563,09
0,00

19 538,49

1 233,65

24 790.95

Varav Handkassa

BankGiro

Fond SvVIK

Fond SKK

Placeingskonto -73015,13 100000,00

Summa tillgångar 268 945,80 -78 229,83 240 715,97

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR ocH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital

resultal
eget kapital

Kortfristiga skulder
lnterimsskulder

Avsättningar
Avsättnino DCM fond.SKK

-2 270,00

-30 561,00

-3 275,00

7 300,00

-236 114,80
24 204.83

-21 1 909,

-5 545,00

-23 261,00

Summa Skulder, Avsätningar och Eget kapital
och Eget kapital

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att årets foriust balanseras i ny räkning

-268 945,80 28 229,83 -240 715,97

U

Organisationsnummet: 87 4oO1 - 167 4
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VERKSAMHETSPLAN SVIVK 2017

Rasklubben Svenska Irländsk Varghund Klubben, som är en ideell förening, har till mål att inom

ramen flor Svenska Vinthund klubbens stadgar tillvarata specifika intressen ftir rasen genom att:

- väcka intresse for och frärya avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och

exteriört full goda rashundar.

- bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka ftjr utveckling av praktiskt bruk av

dessa.

- informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

- bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse lor hundägaren och hundägandet.

- skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

För att uppnå ovan mål har styrelsen arbetat fram denna plan ft)r klubbens huvudsakliga

verksamhet under verksamhetsäret 2017 .

Styrelsen, består av ordfiiranden, vice ordftiranden, 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 olika
insatser. För klubbens överlevnad är det mycket väsentliS att behålla befintliga medlemmar.

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

arrangera olika aktiviteter ltir våra medlemmar.

Tidningen Varghunden & klubbens webbplats kommer attvara klubbens huvudsakliga
informationskanaler där Varghunden skall stå ftir ftirdjupning och utbildning och hemsidan fiir
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. I tidningen lyfter vi olika intresseområden/målgrupper i klubben
och gör en tidning där alla medlemmar kan känna sig hemma. Tidningen finansieras delvis
genom sålda annonser. . Klubben har också Facebook sida med över 650 foljare där vi lägger upp
kommande aktiviteter, till exempel hundpromenader och utställningar.

Styrelsen kommer att arbeta med att få fler medlemmar engagerade i diverse områden som
tidningen och klubbens Avels- och hfllsokommitd.

På grund av att screening programmet dröjer har AHK med bistånd från kardiologerna på SLU
ånyo ansökt om ftirlängning av hjäftbidraget från SKK. Vi har just fatt information om att
bidraget är forlängt t.o.m. 2017-12-31.

Vi kommer att fortsätt att driva medlemsnära aktiviteter via våra kontaktpersoner. Vi har delat

upp Sverige i sex geografiska områden och inom varje region utser vi kontaktpersoner. Dessa är

styrelsens forlängda arm och ansvarar for medlemsaktiviteter i sina områden, organiserar de

inofficiella -utställningarna i samråd med styrelsen samt säljer klubbartiklar. Kontaktpersonerna

/t,p,



har telefonmöten där de tillsammans med representanter ftjr styrelsen inspirerar varandra till nya

aktiviteter.

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

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

Följande utställningar planeras under 2017:
Floby inofficiell allaraser-25.3. dom"are Helen Wieslander, Agneta Doverholt, Richard Vaerlien.

Mellersta inofficiell i Kristinehamn - 13.05., domareSorcha Wilde, kennel Witchesbroom, UK.

Västra inofficiell i Tånga Hed - 18.06., domare Els-SwetheiE-kennel Geasa, Nederländerna.

Stora Specialenofficiell i Hallstahammar-29.7., domare Per Lundström, kennel Greirish.

Nedre Norra inofficiell i Sifferbo- 26.08., domare öppen.

Vi planerar också att fijr femte året i rad delta med rasmonter på Stockholms Hundmässa 2017.

Styrelsen fortsätter arbetet med att hitta personer som vill arrangera detta och också arrangera en

rasmonter i MyDog i Göteborg januari 2018.

{ry
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Budget 2017
SEK

55 000
1 08 400
30 000
2 500
9 000
5 000

-,l1*199$Totala intäkter

SEK

-76 100

-5 000
-20 000
-60 000

-6 000
-1 800

-10 000
-7 000
-9 300
-3 000
-2 000
-5 500
-5 000

Delsumma

Fljärtundersökningar SKK
Hjärundersökningar Svivk

-210 700

-23 261
-1200

Delsumma

Totala kostnader

Delresultat

Upplösning DCM-fond

-24 461

-235 161

-23 261

23 261

Årets resultat

t
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Budget Svenska lrländsk Varghundklubben 2017

lntäkter

Medlemsavgifter
I ntäkter Utställningar
Försäljning av klubbartiklar
Jubileumsbok
Annonsintäkter, tidning
Auktion

Kostnader

Kostnader Utställningar
Kontaktm an na aktiviteter
lnköp, försäljn material
Kostnader tidningen
Porto, frakt och transport
Telefon
lnköp, material till klubben
Kostnader styrelse, årsmöte
Medlemsavg, Försäkr, bank
Kurser
Auktion

Övriga kostnader
Föränding av varulager
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Valberedningens förslag till val för sQrelse för Svenska

lrländsk Varghund Klubb

lnför årsmötet 2O17

Ordförande Lisen Ekström Omval ( I år )

Ledamot lng-Mari Johansson Kvarstår ( { år }

Ledamot lrma Aalto Kvarstår ( { år }

Ledamot lnger'Högberg Omval ( 2 år )

Ledamot Liz Julen Eriksson Kvarctår { 'l år }

Ledamot Ellinor Jonsson Omval ( 2 år l

Ledamot Jenny Falk ilYval ( 2 år l

$uppleant { $vante Hallherg Hyval ( 'l år )

$upploant 2 Leif Vennerström t{yval ( f år }

Kassör och bekretefare välis inom eller utom styrelsen och

det står stlrrelsen fritt att siälv konstituera.

Revisor Anna-Lena Danielsson Omval ( { år }

Revisor gusanne Rönnberg Omval ( { år }

Revisor suppleant $usanne Kemi'Omval ( I år )

Revisor suppleant Britt-Marie Svensson Omval ( { år }

Förslag till valberedningen

Valberedningen sammankallande Ulla Enevåg Omval ( { I
Valberedningen Liza Ernberg Omval | 2 är I

Valberedningen Anki Åhlander Fyllnadsval ( { år }
t/
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Motion 1 Poänqräkninq för Vinstrikaste veteran
SVIVK:s årsmöte 2017

Jag anser att vi ska lyfta fram våra veteraner och förhoppningsvis får fler som vill visa att
rasen inte enbart består av hundar som dör vid låg ålder.

Eftersom det är svårt för veteraner att placera sig i Bh/Bt klass så har jag följande förslag på

poängräkning:

HP på inoff. Specialer = 1poäng

EXCELLENT på off. Utställning = 1 poäng

CK på off. Utställning = 1 poäng

Placeringarna i veteranklassen Tik/hane

1:a =4 poäng

2.a = 3 poäng

3'.a = 2 poäng

4'.a = 1 poäng

BlRveteran=4poäng

BlMveteran=2poäng

Endast placeringspoäng i veteranklassen samt BIR/BlM veteran poäng räknas, inte antalet
slagna veteraner.

Placeringar i Bh/Bt klass räknas som vanligt. Veteranerna kan alltså tävla både på

veteranlistan och vanliga Bh/Bt listan. Det blir två separata listor, ev poäng i den vanliga
Bh/Bt listan räknas inte med på veteranlistan, ej heller räknas veteranpoängen med i den
vanliga BVBh listan.

För övrigt gäller samma regler som för Bh/Bt listan.

Maria Andersson 2017 -01 -30

Stvrelsen yttrande:

Styrelsen håller med om att vi borde lyfta fram våra veteraner och visa att rasen har många
äldre hundar som fortfarande är vid god hälsa och vigör. Med dagens poängräkningssystem
för Vinstrikaste veteran är det svårt för veteraner att erhålla poäng eftersom man måste
placera sig i Bh/Bt klass. Så styrelsen ser positivt till att veteranerna ska tävla om
Vinstrikaste veteran med ett eget poängräkningsystem och yrkar därför bifall till motionen.
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Motion 2 Poänoräkninq för vinstrikaste upofödare
SvIVK:s årsmöte 2017.

ldag måste uppfödare ha 5 hundar med poäng för att kunna komma med på listan. Föreslår
följande förändring.

Max 5 hundar, alltså ska man kunna vara med med 3-5 hundar ur minst 2 kullar.

Skriv ut hur många hundar resultatet beräknas på.

Förtydliga uppfödarens resultat genom att även skriva ut hur många hundar som ställts
under året.

Maria Andersson 2017-01-30

Stvrelsen yttrande:

Styrelsen anser att dagens system där uppfödare med fem BT/BH placerade hundar i minst
två kullar tävlar om vinstrikaste uppfödare priset bättre visar bredden på uppfödarens
avelsarbete. Därför yrkar styrelsen avslag på motionen.
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