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Protokoll från årsmöte

Tid: 2018-02-24

Svenska lrländsk Varghund Klubben 2018

Plats: Örebros Brukshundsklubbs lokaler i Orebro

Mötet öppnas

Klubbens ordfiirande Lisen Eksföm öppnade mötet och hälsade alla välkomna'

Justering av röstlåingden

En niirvarolista togs upp, se bilaga2. Antal niirvarnade röstberättigade på mötet var 24 personer.

Val av ordförande ftir mötet

Till mötesordftirande valdes Jörgen Oinonen'

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Till protokollförare för mötet anmäldes Inger Högberg

Beslut om närvaro- och ytfranderätt ftirutom av klubbens medlemmar

En person, förutom mötets ordftirande, var icke medlem men mötet gav personen rätt alt yttra sig men inte att

rösta. Mötets ordförande hade som ordftirande i Svenska Vinthund klubbens rätt afi yttra sig men inte delta i

beslut.

Fråga om 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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Val av två iusterinesmän tillika rösträl(rlare. som tillsammans med mötesordfiiranden skall rotokollet

Ing-Marie Johansson och Patrik Karldn valdes till justeringsmän, tillika röstriiknare.
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8. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställde dagordningetr, se bilagal.

relsens verksamhetsberättelse msd $alans- och resultaträknine. redogörelse för arbetet med avelsfrågor' samt

revisorernas berättelse

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

bilaga 4, för verksamhetsåret 2017 till handlingama. Verksamhetsberättelsen inkluderade en redogörelse ftir

arbetet med avelsfrågor.

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

Fastställande av balans- och resultatråikning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller ftirlust

Mötet fastställe den i $ 9 föredragna balans- och resultatråikningen, samt beslutade att vinsten skulle

balanseras i ny råikning.,

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till sqwelsen

Styrelsen hade inte fått något specifikt uppdrag av föregående klubbmöte.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade ansvarsfrihet ftr den avgående st1'relsen.

Beslut om styrelsens ftirslag till verksamhetsplan

Mötet godkände styrelsens ftrslag till verksamhetsplan 2017 , se bilaga 6 .

Beslut om avgifter ftir kommande verksamhetsår

Mötet beslutade att medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2019 ska vara oföriindrade:

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

Familjemedlem och valpgåvomedlem betalar SEK 100'

Beslut om styrelsens ft)rslag till rambudget

Mötet godkiinde den ftreslagna budgeten ftir 2018, se bilaga 7.

9.

-^ 10.

11.

12.

13. A.

13 B.

13 C.
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14. Beslut om antal ordinarie ledamöter. val av ordftirande. ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

enligt I 8 samt beslut om suppleanternas tjiinstgöringsordning

Mötet beslutade att styrelsen ska ha 6 ordinarie ledamöter, två suppleanter plus ordftirande.

Mötet valde fiiljande personer till styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga 8:

Till suppleant med tjänstgörningsordning 1 valdes:

Till supp leant med tj änstgörnings ordnin g 2 v alde s :

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt I 9 i klubbens stadgar

Se valberedningens forslag, bilaga 8.

Till ordinarie revisor valdes

Ordforande:

Ordinarie ledamöter:

Dessutom kvarstår följande ordinarie ledamöter:

Mötet valde följande styrelsesuppleanter och tjänstgörningsordning, So bilaga 8:

Lisen Ekström (omval 1 år)

Per Hedlund (nyval2 är)

Helena Boo Robertsson (nyval 2 åLr)

Ulrika Andersers (nyvalZ är)

Inger Högberg ( | åLr kvar)

Ellinor Jonsson ( 1 år kvar)

Jenny Falk ( 1 år kvar)

Svante Hallberg (nyval I år)

Leif Vennerström (nyval 1 år)

Annalena Danielsson (omval I år)

Susanne Rönnberg (omval I år)

Susanne Kemi (omval I år)

Britt-Marie Svensson (omval 1 år)

IJlla Enevåg, sammankallande (omval 1 år)

Annica Gustavsson (nyval 2 är är)

Ltza Ernberg (1 år kvar)

16.

Till revisorsuppleanter valdes :

Val av valberedning enligt $ 10 i klubbens stadgar

Till valberedning valdes:

Dessutom kvarstår följ ande ledamot

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 16

Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 14-16.

öwiga ärenden som av st)nelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar innan årsmötet anmälts till

styrelsen.

Inga motioner hade inkommit och styrelsen hade inga propositioner.

/'{
ud;
åf

f

t7.

18

L',

. ""'Aa ' I_', ,tåL I.,. -rl ,

ilr

*''

$

3 (4)



Mötet avslutades.

Klubbens omvalda ordftranden Lisen Ekström tackade mötesordf(irande och samtliga deltagare samt avslutade

diirefter mötet.

Värmdö, Inger Högberg

raaatra.arat..rla...aaaaaaa.aaaar

o[, Patrik Karldn,

Justerare

Bilagor:

I Dagordning

2 Närvarolista

3 Verksamhetsberättelse 2017

4 Revisionsberättelse 2017

5a Resultatrapport 2017

.-- 5b Balansrapport 20T7

6 Verksamhetsplan 20 tr 8

7 Budget 2018

8 Valberedningens fdrslag
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Dagordning årsmöte 2018 isvenska lrländsk Varghund Klubben

1. Mötet öppnas

2. Justering av röstlängden.

3. Val av ordförande för mötet.

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall

justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordningen.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet

med avelsfrågor, samt revisorernas berättelse.

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

eller förlust.

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

12. . Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. . A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

14. Beslut om antal ordinarie ledamöter, val av ordförande, ordinarie ledamöter och

suppleanter i styrelsen enligt $ 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

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

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

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna L4 - 16.

18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar innan

årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådan skall vara skriftlig. Till ärendet ska

styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

19. Mötet avslutas.
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Verksamhetsberättelse Svenska Irländsk Varghund Klubben

Organisationsnummer 87 4001-1 67 4

Verksamhetsäret 2017 -0 1 -0 I - 2017 -12-3 I

Bilaga: Ekonomisk årssammanstiillning Svenska Irländsk Varghund klubben

1 Inledning

Vi kan summera ett aktivt verksamhetsär 2017 . Klubben hade vid slutet av äret 241

medlemmar uppdelat pä | 66 fullbetalande, 3 I familj emedlemmar, 4I v alp gåvomedlemmar

och 3 hedersmedlemmar. Nedan beskrivs klubbens organisation samt de aktiviteter som

genomftirts.

2 Organisation

2.1 Styrelsen

Styrelsen som valdes på årsmötet 2017-02-25 har bestått av ftiljande per'soner

Ordftirande Lisen Ekström, firmatecknare

Vice ordfiirande Ing-Mari Johansson

Sekreterare Jenny Falk, Ledamot

Kassör Inger Högberg, firmatecknare

Ledamot Elisabeth "Liz" Julen Eriksson

Ledamot Ellinor Jonsson

Ledamot Irma Aalto

Suppleant I Svante Hallberg

Suppleant 2 Leif Vennerström

Styrelsen har haft l1 protokollftirda sammanträden under året samt ett konstituerande möte

2512.Mötenharäg!.rum 16/3, 1714,2315,2716,8l7,l2l9,16110,l5lll,l2ll2,23ll samtl5/2.

Protokollen är publicerade på www.svivk.se .

2.2Yalberedning

På årsmötet valdes Ulla Enevåg som sammankallande och Elizabeth Ernberg och Annica

Gustafsson som ledamöter. Valberedningen har haft möten den 18/10, 1/11.
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2.3 Revisorer

Ärsmötet valde ftiljande revisorer:

Ordinarie: Anna-Lena Danielsson och Susanne Rönnberg

Suppleanter: Susanne Kemi och Britt-Marie Svensson

2.4 öv riga fiirtroend eposter

Under verksamhetsåret har ftiljande medlemmar arbetat ftir klubbens olika ftirtroendeposter:

Kontaktombud: Ansvarig: Lisen Ekström

Nedre Norra: Ulla Enevåg, Elizabeth Ernberg, Susanna Lindkvist

Mellersta: Ellinor Jonsson

Västra: Jessica Zetterlund och Svante Hallberg

Östra: Anna Hedlund

Södra: Ann-Christine Åhlander- fram tom juni 2017, därefter vakant.

Övre Norra: Vakant

Totalt hölls 4 stycken telefonmöten under äret:7/3,716,25/9,2A|II. Vid samtliga tillfiillen var

någon från styrelsen närvarande.

Certifierad

utstiillningsansvarig: Irma Aalto

Delegat FIWC/FCI: Inger Högberg

Tidningen Varghunden: Lisen Ekström, ansvarig utgivare.

Inger Högberg, tillftirordnad redaktör.

Avels- och hälso-

kommittdn: Marie Wiqvist, sammankallande

Sofie Artkarskär

Sonny Essing

Eva Sivertsdotter

Webbmaster: Ezze Claesson

Sponsoransvarig: Hel6n Wieslander

Försäljningsansvarig: Anna & Per Hedlund

Valphänvisning: Jenny Falk

LC-ansvarig: Sanna Persson tom augusti, dåirefter vakant

Utställningsresultat: Jessica Zetterlund
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Poängräkning:

- Lure Coursing: Lotta Andersson

- Utstiillningar: Maria Andersson och Jessica Zetterlund.

3 Avels- och hälsokommitt6ns arbete under året

Sofie Ankarskär hälsades välkommen till klubbens Avels-och hälsokommittö, AHK.

AHK har under 2017 haft 9 telefonmöten 1911,2313,2014,2215,1516,3018,2I/9,26/10,

23/rr.

Under 2017 har mycket av arbetet i handlat om att skapa, samla in och sammanställa enkäten

om lunginflammation. Vårt hopp 2ir att sammanstiillningen kan användas i forskning och leda

till något positivt for våra irländska varghundar och deras ägare i kampen med denna tuffa

sjukdom. Materialet är skickat till Åke Hedhammar och Helena Skarp på SI(K.

AHK har också tagit emot kopior på de hjärtundersökningar som genomftirts under året och

bidrag har betalas ut ftir de som också lämnat blodprov till forskningen.

Klubben har ansökt om ytterligare ftrlängning av hjärtbidraget hos SKK lor 2018.

Det har dessvåirre inte inkommit så många dödsorsaker men de som kommit in har dokumen-

terats.

Kontakt har pägätt även det här året med kardiologerna på SLU i Uppsala men det har tyvärr

inte hänt så mycket där. AHK har inhämtat information från en annan rasklubb som har börjat

med screening av hjärtan och de har gett sina synpunkter om hur deras arbete har bedrivits.

För att uppmärksamma våra veteraner startades ett upprop dfu AHK samlar in information om

irländska varghundar som blivit veteraner, dels idag levande hundar som fyllt 8 år, dels av-

lidna veteraner ftidda från 2000 som hann fylla 8 år.

AHK har också gjort en del fiirändringar på hemsidan fiir att det ska varalättare att hitta in-

formation där. Det arbetet kommer att fortsätta och sidan kommer att byggas på med viktig

information.
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4 Medlemsaktiviteter

4.1 Utställningar

Klubben arrangerade fem utställningar under året.

Floby

Inofficiell utställning ftjr alla raser 2513 med216 anmälda hundar, anangerad av styrelsen.

Domare Helön Wieslander Kennel Knallåsen, Agneta Doverholt kennel Dahaqin och Richard

Vaerlien kennel Chamorels.

BIS Tax Shävhårig normal: SE U (bCH Eiarö Rekyl.

Kristinehamn

Inofficiell special 13/5 med 48 anmälda hundar, arrangerad av Mellersta.

Domare Sorcha Wilde, UK, kennel Witchesbroom.

BIS, BHl, Kerryarc Fort Tejon.

BT-1 Art Cuinns No Control.

Tånga Hed

Inofficiell utställning den 18/6 i Tånga hed med 28 anmälda hundar, arrangerad av Västra.

Domare Iveta Bouschalova, F& kennel Ionmhain.

BIS, BT-1 EE UCH SE UCH SE V-16 Greirish Eye Catcher.

BH-ISE UCH NORD V-15 Dahmrak's Magnum Opus.

Hallstahammar, Stora Specialen

Officiell utställning 2917 med 52 hundar anmälda, arrangerad av Styrelsen.

Domare Per Lundström kennel Greirish.

BIS, BH-1, CERT, Cormacs Tariq.

BIM, BT-1, CERT, Furlongs Witch.
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Sifferbo

Inofficiell special 2618 med 35 anmälda hundar, arrangerad av Nedre Norra.

Domare Jon Janssen Nederländerna Kennel Gaeltarra Eireanne.

BIS BH-l, SE UCH Glor Na Gael Earwine.

BT-1 Furlongs Roseanna.

4.2 vinstrikaste i Utställning 2017'

Vinstrikaste irländsk varghund

EE CH SE UCH SE V-16 Greirish Eye Catcher

Vinstrikaste hane:

SE UCH Glor Na Gael Earwine

Vinstrikaste veteran

SE UCH Greirish Xelene

Vinstrikaste avelshane

Kerryarc Fort Tejon

Vinstrikaste avelstik

SE UCH DK UCH Scintillas Yum-Yum

s(e)



Vinstrikaste uppftidare

Kennel Furlongs

4.3 Vinstrikaste i Lure-coursing 2017

SE UCH Dragon Light's Ecco from the past

4.4 Övriga medlemsaktiviteter

Nedre Norra:

Den I april anordnade Nedre Norra promenad runt sjön Tisken i Falun med fika.

Den2l september äkte 12 personer och 10 hundar till Dala fiällen. Det var 5:e året i rad som

denna utflykt anordnades. I år hann man med mycket på kort tid, besöka Hagströms museet,

fika, tipspromenad, gå i fiällen, klappa renar och fika igen m.m.

Västra:

Den 8 juni anordnade Västra en varghundsträffmed promenad och fika.

Östra:

I mitten av juni var åter det dags ftjr Östra att delta på Djurens Helg på Solvalla i Stockholm.

Under två dagar strömmade folk till fiir att prata och ställa frågor om våra irländska

varghundar, under helgen kom drygt nio tusen besökare! Eftersom östras kontaktm?in har varit

där under nägra är, var det ett kiirt återseende med många besökare som kommer år efter år.

En söndag i september anordnades en träff på Ulva Kvarn, någon mil norr om Uppsala.

Antalet deltagare var inte så stort, men entusiasmen var desto större bland de som kom och

var med. Fika, grillning och rallylydnad.

Övrigt:

Under påskhelgen anordnade Helön Wieslander en dag med trimning och ringträning i

Småland.

Eva Lundström Giertz, och Cecilia Bråkenheim Olsson anordnade i en dag med pälsvård i

Östras distrikt.

Eva Lundström Giertz arrangerade också en sammankomst där deltagande hundar fick pröva

pä att jaga släphare.

Klubben deltog medZl-talet ekipage i St. Patrick's paraden i Stockholm i mars.

Klubben deltog ftir 5e året i rad med rasmonter på Stockholm Hundmässa, denna gång med

nya entusiaster, Frida Berg, Cecilia Bråkenheim Olsson, Eva Lundström Giertz, Barbro
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Holmqvist, Inger Högberg samt ett gäng fantastiska rasrepresentanter. Montern var som

vanligt välbesökt och klubben lyckades vinna en 3:e placering i den stora rasparaden.

5 Kommunikation med medlemmar

Klubben använder i huvudsak tre kanaler ftir kommunikation med medlemmarna; hemsidan,

tidningen Varghunden och Facebook. Nya medlemmar hälsas välkomna via mejl och

valpköpare får via sin uppftidare ett gåvopaket från klubben när uppftidaren skänker ett

valpgåvomedlemskap.

Klubbens hemsida hålls uppdaterad av klubbens webmaster och innehåller både snabba

uppdateringar och material av mer långsiktig karaktiir.

Vår Facebook sida används ftir snabba uppdateringar och event och ftiljs ftir niirvarande av

791 personer.

Klubbens tidning Varghunden har kommit ut 4 gånger under 2017. Förutom till klubbens

medlemmar skickas tidningen till stöne djurkliniker och djursjukhus (cirka 40 stycken) samt

till licensierade rasdomare i digital form (cirka 80 stycken). För att visa att varghundar kan

och ftir att inspirera medlemmarna har vi under året publicerat en serie om olika hundsporter.

Vi har, med medlemmars hjälp, skrivit om Lure coursing, Nose work och Viltspår och

planerar en artikel om Rally lydnad.

6 Klubbshop

Klubbshopen i år har sålt mindre än ftirra året vilket kan bero på den extrema mängden vi

sålde ftirra året, men ftirsäljningen rullar på. I skrivande stund har vinterjackoma anlänt och

de åir populära. Kassarna med IV-motiv som togs in tidigare i år hade en strykande åtgang.

Nedre Norra har fortsatt ett lager av ftirsäljningsartiklar och det fungerar väldigt bra. Nya

artiklar tu pä gång.
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7 Verksamheten i siffror/beskrivning av klubbens ekonomi

Ärets resultat blev en vinst på SEK 15 445.

En stor del av klubbens intäkter kommer från utställningarna, framftir allt från utställningen

ftjr alla raser i Floby som bidrog med nästan SEK 26 000 till resultatet. Även klubbens egna

specialer gick med vinst ftirutom en som i stort gick jämt upp. Totalt bidrog våra specialer

med nästan SEK 17 000 till klubbens övriga verksamhet.

Medlemsavgiftema är också en av klubbens stora inkomstkällor. Under 2017 uppgick de

totala medlemsavgifterna till SEK 54 800 vilket är lika med budget. Tyvärr såg vi ett

minskande medlemsantal under årei, från totalt269 till24T medlemmar. Det är framftirallt

många valpgåvomedlemmar som väljer att inte fortsätta sitt medlemskap på egen hand.

Som ftirväntathar klubbshopen sålt mindrc än20I6 års "all time high" rekord. Totalt såldes

2017 varor ftir drygt SEK 17 700. Inköp till klubbshopen har gjorts ftir drygt SEK 12 200 och

i och med att fina vinterjackor köptes in strax innan årsskiftet så fflldes lagret på vilket

medftirde en positiv lagerftirändring på drygt SEK 1 500.

Kostnaden fijr vår tidning Varghunden uppgick till drygt SEK 62 000. Tyvän blev det mycket

låga annonsintäkter under året, endast SEK 5 400, det lägsta värdet sedan 2012.

Klubbens Forsknings-och utbildningsfond innehöll vid årsskiftet totalt SEK 60 000 och enligt

styrelsebeslut i januari 2018 kommer ytterligare SEK l0 000 att foras till fonden, bland annat

intiiktema från auktionen som hölls vid utstiillningen i Sifferbo.

Vi har under året betalat ut SEK 12 970 i DCM /obduktions-bidrag från SKKs bidragspengar

och vi hade vid årsslutet SEK 11 820 kvar av vårt bidrag, inklusive riinta. Vi har ännu inte fiitt

besked från SKK angående vår ansökan om fiirlängning av bidraget. Vi har diirftir gjort en

avsättning av dessa pengar, minus ränta, i balansräkningen.

I bifogat dokument Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund klubben finns

en detaljerad redogörelse for årets siffror liksom styrelsens fiirslag aff årets vinst balanseras i

ny räkning.

T
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8 Slutord

Styrelsen tackar samtliga medlemmar for fiirtroendet och riktar ett speciellt tack till alla

duktiga medlemmar som under året ideellt har arbetat ftir klubben!

Ordforande Louise "Lisen" Ekström

å*

Sekreterare JennY Falk, Ledamot

JutyTet\
Kassör In er Hö

W

Ledamot Irma Aalto
/#""M

Suppleant 2 Leif Vennerström

&

(

amot Elisabeth '!Liz" Julen Eriksson

lliqor

Suppleant 1 Suunfe Hallberg
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TiII årsmöte i Svcnskå lrländskYarghund klubben
0rganisatiorsnumme n 87 4ffi1-167 4

Vi har granskat årsbokslutet och bokftringen sarnt styrelsens ftirvaltning ftir år z$n i
Svenska lrländsk Varghund klubben. Det åir styrelsen som har ansvaret ftir
räkenskapshandlingarna och ffrvaltningen. Vårt ansvar åir att uttala oss om årsbokslutet
och ftirvaltningen på gnrndval av vår revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebåir att vi
planerat och genomlti* revisionen fi}r att i rimlig grad ftirsäkra oss om att årsbokslutet
furte innehåller väisentliga fel. En revision iwnfatlar att granska ett urval av underlagen
frr belopp och annan infomration i råikenskapshändlingarna

I en revision ingår också attpröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillålmpning
av dem samt att bedöma den samlade inforrnationen i årsbokslutet. Vi har granskat
vilsentliga beslut, åtgåirder och fiörhållanden i klubben fur alt kunna bedöma om
styrelsen eller någon styrelseledarnot har handlat i strid rned klubbens stadgar eller
årsmötesbeslut. Vi ansa att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokfiiringslagen.

Vi tillstyrker att årsmötet faststliller resultaträkningen och balansråikningen ftir klubben
och disponerar årets vinst arligt ftirslaget i dsn ekonomiska årssammanstiillningen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet frr råikenskapsåret.

Sundsbruk7:frI8- #/ - /"7 Åsnäis et 2018.-

&* r-*& *{# 7 #** * e,irw# u,.*^ $n*oo*,'t'-**a**-' fu;;---
Annajffia Danielsson Susanne Rörurberg
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Ekonomisk årssammanställning Svenska lrländsk Varghund klubben

lntäkter

Medlemsavgifter

I ntäkter Utstäl I n in gar
Varav Sfora specialen

Västra, Tånga Hed

Västra, Mullsiö

Mellersta, Kristi neham n

Östra, Hallstahammar

Nedre Norra, Sifferbo

lnoff, alla raser, Floby

Försäljning av klubbartiklar

Försäljning, jubileumsbok

An nonsi ntäkter, Varg hu nden

An nonsi ntäkter, j ubi leu msbok

I ntäkte r 40-årsfi ra ndet

Konferensintäkter

SKK Bidrag Konferens

Övriga intäkter

Resultatrapport

2A17

SEK

54 800,00

1 18 005,00
21 305,00

I570,00
NA

16 715,00

NA

13 750,00

56 665,00

17 718,50

2 7 55,00

5 400,00

NA

NA

NA

NA

2 592,00

1578,79

2016

2A2 849,29

SEK

52 800,00

107 105,00
23 060,00

NA

I260,00
14 210,00
g 350,00

NA

52 225,00

40 679,00

32 505,00

9 300,00

23 350,00

19 21 5,00

20 150,00

10 000,00

2 200,00

338 142,42Totala intäkter

Kostnader

Kostnader Utstäl ln ingar
Varav Sfora specialen

Västra, Tänga Hed

Västra, Mullsiö

Mellersta, Kisti neham n

Östra, Hallstahammar

Nedre Norra, Sifferbo

lnoff, alla raser, Floby

lnköp, klubbshopen
Kostnader, ju bi leumsbok

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

Övriqa kostnader

-68 589,89
-21 175,69

NA

-3 523,48

-7 526,28

-9 056,74

NA

-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
-8 472,38

-1 800,00

-13 925,35

-75 304,53
-12 001,12

-10 428,75

NA

-8 928,67

NA

-8 732,85

-30 749,14

-12 235,05

NA

-62 214,79

NA

NA

-319,00

-1 500,00

-3 739,00

-8 564,20

0,00

-1 1 831,48

-g 021 ,00

0,00

-2 675,54

Delsumma -186 404,59

-200 374,59

2 474,70

12 970,00

15 444,70

-362 347,25

-369 647,25

-31 504,83

7 300,00

-24 204,83

Totala kostnader

Arets resultat före avsättningar

Förändring, avsättning DCM fond,SKK

Arets resultat efter avsättningar

Organi sationsnumme r'. 87 4001 -167 4

Hjärtu ndersökni ngar, SKK

H iärtu ndersökni nqar. SvIVK

1(2)
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Ekonomisk årssammanstäl ln in g Svenska I rländsk Varghund kl u bben

TILLGANGAR

An läggn i n gsti I lgånga r
lnventarier
Ackum ulerad Avskrivni ng

Balansrapport

lngående balans
2017 -01-01

SEK

6 847,00
-6 847,00

Andring under året

SEK

0,00
0,00

Utgående balans
2017-12-31

SEK

6 847,00
-6 847,00

Su m ma anläggni ngstil lgångar

Omsättn i ngsti I lgånga r
Lager, klubbartiklar
lnterim sfod ringar
Kassa och Bank

0,00

42 7 52,88
2 400,00

195 563,09
Varav Handkassa 0,00

BankGiro 19 538,49

Placeringskonto 100 000,40

För SvVIK fond 1 233,65

För SKK-fond 24 790,95

För Forskning och utbildning fond 50 000,00

0,00

1 57 8,79
-1 371 ,00

-0,09
0,00

1 769,91

0,00

-1 000,00

-10 770,00

10 000,00

0,00

44 331,67
1029,00

195 563,00
0,00

21 308,40

100 000,00

233,65

14 020,95

60 000,00

Sum ma Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

240 715,97

240 715,97

-236 114,80 24 204,83
-39 649,53

207,70

207,70

240 923,67

240 923,67

-211 909,97

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital
Redovisat resultat

Not 1

24 204,83 -15 444.70
Summa eget kapital

Not 1 Ändamåtsbestämda medel inom Eget kapital

lnom Eget kapital ingär medel avsatta till:

SKK-Fond (Bidrag för DCM och obduktion)

SvIVK-Fond (Bidrag tör DCM)

Fond för Forskning och Utbildning

-211 909,97

-24 790,95

-1 233,65

-50 000,00

-15 444,7 0

12 970,00

1 000,00

-10 000,00

-227 354,67

-11 820,95

-233,65

-60 000,00

Summa ändamålsbestämda medel inom Eget kapital

Kortfristiga skulder
lnterimsskulder

Avsättningar

-76 024,60

-5 545,00

3 970,00

2 267 ,04

-72 054,60

-3 278,40

Avsåttning DCM fond,SKK -23 261,00 12 970,00 -10 291,00

Summa Skulder, Avsätningar och Eget kapital
och Eget kapital

-240 715,97 -207,70 -240 923,67

Styrelsens förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning

Organi sationsnumme r: 87 4001 -167 4 2(2)
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VERKSAMHE,TSPLAI{SVIVK2018

Rasklubben

inom ramen

genom afr'.

- väcka intresse för och framja

exteriört fullgoda rashundar'

avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,jaktliE och

- bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka for utveckling av dressyr och

praktiskt bruk av denna.

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

- bevaka och arbeta med frågor som har rasspecifikt intresse ftir 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 fiir klubbens huvudsakliga

verksamhet under 2018.

Styrelsen som består av ordftiranden, vice ordforanden, fem ordinarie ledamöter samt två

suppleanter kommer att under verksamhetsåret 2018 främst att fokusera på:

- det fortsätta arbetet med avels-och hälsofrågor

- tillväxt av medlemsantalet samt

- att se till att medlemmama upplevär medlemskapet som värdefullt.

Till sin hjälp att arbeta med avels- och hälsofrågorna har styrelsen klubbens avels- och

hälsokommittdn, AHK. AHK kommer under året att starta upp arbetet med en uppdatering av

RAS, rasspecifik avelsstrategi. För att underlätta arbetet, samt få rätt information att atbeta

vidare med, kommer AHK att skapa en webbaserad enkät' Enkäten kommer att skickas ut till

klubbens medlemmar. vi hoppas att alla våra medlemmar de ser det som en självklarhet att

deltaidetviktigaarbetetmedRASgenomattbesvaraenkäten.

AHK kommer också att arbetzvidare inom hälsoområdena kardiomyopati, lunginflammation,

osteosarkom och porta cava shunt. AHK kommer också fortsätta sitt trägna arbete med att få

in dödsorsaksrapporter över avlidna hundar' 
1(3)

svenska Irländsk varghund Klubben, som är en ideell florening, har som mål att

fiir Svenska Vinthundsklubben stadgar tillvarata specifika intressen ör rasen



Aktiv medlemsvärvning kommer att göras genom olika insatser bla annat genom utskick till

nyaägare av irländsk varghund som registreras av SKK. Vi kommer också att aktivt kontakta

valpgåvomedlemmar ftjr att intressera dessa till fullt medlemskap. Vi kommer att fortsätta

skänka valpgåvopaket som uppftidarna ska ge sina valpgåvomedlemmar.

Det är viktigt att klubben behåller sina befintliga medlemmar. Det arbetar vi med dels genom

att arrangera olika aktiviteter fiir våra medlemmar, dels genom att fortsätta arbeta med en

aktiv medlemskommunikation.

För att aftangera aktiviteter fijr våra medlemmar har styrelsen klubbens kontaktombud till sin

hjälp. Kontaktombuden, som delar Sverige i sex geografiska områden ansvarar ftir

medlemsaktiviteter i sina områden, organiserar inofficiella utställningar i samråd med

styrelsen samt säljer klubbartiklar. Vi kommer att fortsätta att erbjuda nya och spännande

produkter i vår klubbshop som vi hoppas ytterligare ska stärka medlemmarnas band till

klubben. Vi hoppas att vi år åter kan ge ut den populära almanackan med varghundsmotiv

men även här behöver vi deltagande från våra medlemmar.

När det gäller medlemsko-munikation kommer tidningen Varghunden, klubbens webbplats

och Facebook att varavärahuvudsakliga informationskanaler. Varghunden skall stå for

ftirdjupning och utbildning. I tidningen lyfter vi olika intresseområden och målgrupper som

finns i klubben och gör en tidning där alla medlemmar kan känna sig hemma. Varghunden

publiceras fyra gånger under året och skickas, fijrutom till medlemmarna, även till utvalda

veteriniirkliniker och i digital form till ett antal exteriördomare. Detta ftjr att öka intresset ftir

rasen och samtidigt profilera klubben.

Hemsidan kommer även i är att användas ftir både snabb och bestående information bland

annat återfinns där styrelseprotokoll, information om klubbevenemang, utställningar, resultat

med mera. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Klubben har en Facebook sida med.nästan 800 ftiljare där vi lägger upp kommande aktiviteter

och utställningar. Vi har i början av året också introducerat en sida där resultat från

tävlingarna läggs upp ftir att medlemmarna enkelt och snabbt kan ffi ta del av resultaten.

Ett viktigt arbete fiir styrelsen detta verksamhetsår kommer attvara att inspirera och engagera

fler medlemmar till klubbens olika funktionsområden där vi idag har vakanser.

2(3)



Följande utställningar planeras under 2018:

Floby inofficiell utstiillning ftir alla raser-7e april. Domare Ing-Mari Johansson, Charlotte

Andersson och Inge Hansen.

Mellersta inofficiell i Kristinehamnl6e maj, Domare Pamela Sumner, kennel Ballyhelan,

England.

Stora Specialen officiell i Morokulien-22a juli. Domare Marion Marpe, kennel Ard Ri,

Tyskland och Lynn M. Simon M.D., kennel Rockhart, USA.

Västra inofficiell - datum, plats samt domare planeras i skrivandes stund.

Vi planerar också att ftir 6:e året i rad delta med rasmonter på Stockholm Hundmässa 2018.

Vi hoppas även att vi kan närvara under Djurens Helg på Solvalla. Det skulle också vara roligt

att delta med rasmonter på My Dog 2019 men här behöver vi medlemmar som vill ställa upp

och arrangera. Med dessa tre event kan vi sprida mycket information och good-will om vår

ras till många presumtiva hundägare.
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Budget Svenska lrländsk Varghundklubben 2018

lntäkter

Medlemsavgifter
I ntäkter Utställningar
Försäljnlng av klubbartiklar
Jubileumsbok
Annonsintäkter, tidning
Almanackor
Övriga intäkter
Förändrinq av varulager

Budget 2018
SEK

54 000
104 050
20 000

1 250
7 000
I 000
2 000

0

Totala intäkter

Kostnader

Kostnader Utstäl I n i ngar

Kontaktman na aktiviteter

I nköp, försäljn material

Kostnader tidningen

Trycksaker

Porto, frakt och transport

Telefon

lnköp, material till klubben

Kostnader styrelse, årsmöte

Medlemsavg, Försäkr, bank

Kurser

Övriga kostnader

FIWC

Föränding av varulager

197 300

SEK

-83 750
-5 000

-12 000

-67 500

-6 500

-4 000

-1 500

-7 000

-12 000

-8 000

-2 000

-2 000

-9 000

-5 000

Delsumma

Hjärtu ndersökn i ng ar S KK

Hjäru ndersökn i nga r Svivk

-225 250

-11 820

-233

Delsumma

Totala kostnader

Delresultat

Upplosning DCM-fond

-12 053

-237 303

-40 003

10 291

Arets resultat -29 712
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