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§7 Föredragning av styrelsens och föreningens verksamhetsberättelser
Styrelsen redogör härmed för 2010 års verksamhet.
Årsmötet 2010 hölls 2010-02-13 på Eksjö Camping och Konferens i Eksjö med 39 deltagare.
Mötesordförande var Gertrud Hagström.

Styrelsen
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande

Lene Nordström

ordf. väljs varje år

Vice ordförande

Anja Månström

vald till 2011

Sekreterare

Silvana Schiöler

vald till 2011

Kassör

Anne-Marie Stenberg

vald till 2011

Ledamot

Anette Ahlgren

vald till 2012

Ledamot

Linda Husberg

vald till 2012, avgick 2010

Ledamot

Maria Bergenholt

vald till 2012

Suppleant

Tommy Andersson

vald till 2012

Suppleant

Moa Casselstad

vald till 2011

Revisorer 2010:
Ordinarie

Ulrika Gleisner

Ordinarie

Tommy Torstensson

Ersättare

Lotta Rantanen

Valberedning 2010:
Britt Pereira

Sammankallande

Anne Karlsson
Anna Käll

Avelskommittén 2010:
Annica Andersson
Berit Burmeister-Lindgren

Sammankallande
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Jaktsektionen 2010:
Peter Wikström

Lokalombud 2010:
Södra

Anette Ahlgren

Västra

Marianne Fransson
Karolina Ohlsson

Mellan

Mariana Hamberg

Stockholm

Anne-Charlotte Steen

Norra

Anne Karlsson

Övriga medarbetare 2010:
Websidan

Annica Andersson
Helen Stigbahr
Annelie Westerlund

Newsletter

Annica Andersson
Helen Stigbahr

Valphänvisning

Annelie Westerlund

CK-boken

Anette Ahlgren

SvTek's Jaktkommitté

Jan Johansson

Styrelsens arbete 2010:
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret och samtliga protokoll är utlagda på
hemsidans medlemssida. 1 möte kunna inte genomförs, pg av det inte fanns nog med styrelseledamöter på
plats. Alla möten har genomförts via Skype på Internet. Däremellan har vi haft mail kontakt för att snabbt
kunna föra arbetet framåt.
Ny ansvarig för valpannonsering är kommit till under året, likaså en ny jaktansvarig för klubben i Svenska
Terrierklubbens Jaktråd. AK har adjungerad en MH-ansvarig i sitt arbete. 1 styrelseledamot har avgått under
året, och styrelsen har adjungerad 1 suppleant för resten av året.
Nya förslag på stadgar är framtagna av Tommy Torstensson, och de är godkänn av Svenska Terrierklubben.
Första röstning om stadgarna blir på årsmötet i februari 2011.
I samband med Parsonspecialen i augusti på Gålö Havsbad hade vi också ett välbesökt medlemsmöte. Vi har
också besvarat alla mail och telefonsamtal vi fått från våra medlemmar, eftersom vi anser att den dialogen är
viktig i en förening.
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Nästan varje månad har någon ur styrelsen skrivit ett månadsbrev på hemsidan. Styrelsen har också informerat
om sitt arbete i varje nummer av vår tidning News Letter.
Vid Terrierklubbens Ordförandekonferens deltog klubbens ordförande och vice ordförande. AK’s
sammankallande var med på MH-delen och på Avelskommittens möte . På Terrierfullmäktige deltog vår
ordförande.
Vi tackar för 2010 och önskar styrelsen 2011 lycka till.

Verksamhetsberättelse för år 2010 för Avelskommittén
Sammankallande: Annica Andersson
Ledamot: Laila Rantanen (t.o.m. 8/3 och Berit Burmeister from 18/3).
Sammanträden.
6 protokollförda sammanträden har genomförts (t.o.m 16/12). Två hemma hos Annica och resten i form av
telefonmöten. Fortlöpande kontakt har hållits i det gemensamma arbetet, som redovisats i
sammanträdesprotokollen.
Protokollen har publicerats på hemsidan.
Korrespondens
2010 har varit lugnare än 2009, inte minst sedan RAS sändes in till SvTek f.v.b. AK tar periodvis emot en hel del
samtal och korrespondens. AK är måna om att bemöta och svara på allt och vidarebefordra till rätt instans när
så krävs. Vi har periodvis haft intensiv kontakt med SKK:s avelssekreteriat företrädesvis när det gäller DNAtestet i relation till grundreglerna, men också för att följa DNA-gruppens arbete rörande PLL-testet.
Även korrespondensen med medlemmar har varit mycket aktiv, vilket vi på AK uppskattar mycket då det håller
avelskommitténs jobb levande. Vi har haft god hjälp när så har krävts av SKK:s avelssekreteriat och SKK:s
veterinärer.
Arbetet på RAS för fastställande år 2010.
RAS sändes in till Svenska Terrierklubbens Avelskommitté för vidare befordran till Svenska Kennelklubben i
mars och därefter har en av granskarna hört av sig rörande uppställningen av MH-statistiken, vars
mellankolumn kan strykas för tydlighetens skull.
Verksamhetsplanen för 2010
Det vi inte har genomfört är genomgång och revidering av den s.k. önskeprofilen av mentalbeskrivningen och
de uppfödarträffar som skulle följa på det arbetet. Med en halvering av genomförda MH:n i år och nya
beteendebeskrivningen BPH under utveckling vill vi först diskutera med uppfödare och medlemmar hur vi ska
gå vidare med dessa frågor. Läs även summeringen av året i Newsletter 2/2010.
AK:s Annica har närvarat på två avelskonferenser, båda arrangerade av SvTeK.
Vi tackar medlemmar och styrelse för ett gott samarbete under året.
2010-12-16
…………………………………….
Annica Andersson sammankallande

…………………………………….
Berit Burmeister-Lindgren ledamot
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Valpförmedling
Antalet valpar förmedlat via hemsidan är mindre i år än tidigare år, 114 valpar förmedlat från 22 uppfödare.
Orsaken är säkert den minskade efterfrågan generellt, som märks även i andra raser.
Totalt betalda skänkta medlemskap 2010 är 52 st.
5 hundar har blivit omplacerade via hemsidan.

Medlemstidningen Newsletter under 2010
Newsletter har efter de extraordinära insatser som krävdes på www.parsonklubben.se delat sin redaktion med
hemsidan efter beslut av Parsonklubbens styrelse.
En förutsättning för denna lösning, i brist på andra men också av ekonomiska skäl, var att tidningen skulle
utkomma med två nummer och inte fyra under 2010. Första numret på senvåren och andra på senhösten inför
julen.
För en mångårig redaktör för tidningen är det ett faktum att det andra och tredje numret är rätt svåra att fylla,
särskilt utan medlems- eller funktionärsbidrag. Den redaktionella innehållsliga insatsen blir då rätt tung om
tidningen ska erbjuda featurematerial utöver Specialen och föreningsinformationen.
Vi har inom redaktionen som vanligt försökt hålla en rätt hög ambitionsnivå vad gäller innehållet per nummer.
Vi försöker få till litet av varje. Det kommer inte in något spontant material och vi har vid ett par tillfällen stött
på patrull vad gäller bildrättigheter varför man verkligen behöver sådant material med skriftlig rätt att använda
och med mångårigt arkiv från Newsletter och Terrierposten är det lätt att tro att tidigare insänt är OK att nyttja,
vilket inte alltid varit fallet.
Aktivitetsansvariga och jaktansvarig, liksom styrelsen, har varit fortsatt duktiga att bidra med god och adekvat
läsning. Beröm, kort sagt!
Tidningen har i år tryckts på AT Tryck med duktiga och smidiga Ingela som projektledare. De har också
kuverterat och skött det postala utskicket.
Annica som varit redaktör 2005-2007 och 2009-10 som stått för planering och innehåll har gjort sitt sista
nummer i och med julnumret 2010, emedan Helena som svarat för layout sedan hösten 2009 är beredd att
fortsätta med den sysslan om en skrivande redaktör materialiserar sig.
Annonsunderlaget består av Kennel Beachrunners, Parsonlities, Delsbostintan och Adesso.
Nr 1/2010
Årets parson och årsmöte 2010. Särtryck på 12 sidor med RAS-revideringen 2010.
Upplaga 450. Sidor 56.
Nr 2/2010
Specialen och inför årsmötet 2011.
Upplaga 460. Sidor 52.
Redaktionen för Newsletter 2010/
Annica Andersson och Helena Stigbahr
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Hemsidan
www.parsonklubben.se
Lena Östman avgick från sitt mångåriga uppdrag som webmaster i samband med årsmötet i fjol och vid samma
tillfälle introducerades vår nya webmaster (tillika formgivande redaktör för NL) Helena Stigbahr. Då hade en
webbgrupp med sammankallande Annica Andersson, Lena Östman, Helena Stigbahr, Anneli Westerlund och
styrelserepresentanten Anja Månström (samt vid ett tillfälle adjungerade Karolina Bjurehed) sammanträtt på
senhösten 2009 och vårvintern 2010 för att förbereda en ny hemsida som successivt kunde ersätta Lenas
bygge. Förutsättningarna var att Lenas hemsidesbygge skulle frysas och fasas ut och ersättas av ett helt nytt
och detta gällde även de bakomliggande databaser och inmatningslösningar som Lena byggt exklusivt för
Parsonklubben genom åren. Vi var överens om att vi skulle använda en lösning som inte krävde förkunskaper i
kodning och vi tittade därför på publiceringsverktyg såsom Wordpress och Joomla. Vi valde den förra. Parallellt
såg styrelsen över klubbens nätpolicy.
Gruppen enades om att ligga kvar på webbhotellet Loopia, att överföra all textinformation till den nya
bloggbaserade hemsidan byggd i Wordpress och temat Vina, som Helena valt ut och byggt vidare på. En lösning
för att få med sig Ck-boken hade hög prioritet. Efter förhandling med Lena byggde hon en "fryst" standaloneversion, som frikopplades från den databas som Lena byggt för att underlätta uppdateringar och
nyupplägg. Anette Ahlgren erbjöd sig att bli den som inledde arbetet att hålla Ck-boken uppdaterad fortsatt.
Detta görs nu per hundsida och byter en uppfödare adress så måste varje berörd hund uppdateras. Anette
uppdaterar ungefär en gång per månad.
De bitar som inte kommer att finnas på den nya hemsidan till att börja med är inloggning i en medlemssektion,
dvs allt ses av alla. Vi har inga planer på att ha resultatbörsen, däremot ser vi över möjligheten att addera
medlemsdel/-inloggning och anomalirapportering.
När Annica och Anneli med visst darr på manschetten publicerade den nya sidan i februari, lades den gamla
över på old.parsonklubben.se där den ligger tills all information lyfts över till den nya sidan. Den sidan kommer
under 2011 att helt tas bort. Den funktion som ännu används tills vi ersätter den - kanske efter beslut på
årsmötet i februari 2011 - är anomalirapporteringen.
Webbgruppens Lena och Anja lämnade i och med årsmötet och kvar runt Helena har Anneli och Annica fortsatt
genom att bilda redaktion. Anneli har skött uppfödar- och valpsidorna primärt emedan Annica varit inhoppare
för Helena och Anneli när de varit förhindrade på grund av resor och arbete. Uppdateringstakten har varit
relativt hög och det har varit möjligt genom att vi har varit flera som kan rycka in..
Wordpress är ett blogginriktat program som lägger senaste nyheten först och i övrigt helst sorterar inläggen i
kategorier. Med konsulthjälp fick vi till en flernivåers övre meny där klubbens fasta informationssidor kan ligga.
Den sida som givit oss mest huvudbry är egentligen valpsidan som i dess alla versioner med många länkar och
uppdateringar ibland lever sitt eget liv. Ambitionen är att överföra valpannonserna till nyhetsinlägg där
uppfödare får en nyfödda-bild och senare ett byte av bild. Då kan man klicka på kategorin Valpar och få upp de
senaste annonserna.
Inför årets Parsonspecial - med erfarenheter från vårens nätanmälan, inom nya hemsidans ram, till Hågelby beställdes en fristående nätanmälan av Lena Östman. Den byggde på de funktioner som som fanns på den
nedlagda sidan. Liksom Ck-boken ligger denna på samma ställe som hemsidan, men är ett separat bygge som
nås via länk.
Gruppen har, med styrelsens stöd, valt att fortsätta Lenas arbete och hållning - rätt stramt hållet material, inga
superlativer eller värderingar om vare sig valpar, vinnare eller människorna bakom hundarna. Inget utrymme
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för kommentarer eller debatter i klubbens namn. Redaktionen eller webbgruppen sammanträder och
adjungerar nödvändig hjälp vid behov.
Enligt vårt räkneverk för antal besök, så ser statistiken ut som följer:
Förstasidag ca 4500 besök/mån, medel 150 besök/dag (2010)
Hela webbplatsen ca 11000 besök/mån, medel 365 besök/dag (2010)
946 är besöksrekordet för en dag.
De tre populäraste sidorna är: Hem, Rasbeskrivning och Valpsidan

Helena Stigbahr, webmaster
Annica Andersson, smk NyWebb-gruppen 2009-2010
Anneli Westerlund, ansv valpannonser och uppfödarmaterial

Rasspecialen 2010
Årets Parsonspecial avhölls på Gålö Havsbad den 14-15/8 2010.
På fredagen sattes ringen upp, med tillhörande domartält, sekretariat och pristält.
Vi hade en väldig tur med vädret. På lördagen sken solen och vi hade en trevlig utställningsdag med 60
deltagande hundar som bedömdes av Ms Cass Samways från England.
Som vinnare och BIR stod till sist Beachrunner’s Tamarind och BIM blev Trollpackans Baryton.
Det fanns ett dignande prisbord, som bestod i sponsorerade och skänkta priser. På lördagen kunde man också
låta mäta mankhöjden på sin parson hos AK’s representant, Helena.
På söndagen var det gemensam frukost med medlemsmöte Ett STORT TACK till alla deltagare, medhjälpare,
funktionärer, frivilliga, sponsorer, och alla övriga som inte identifierar sig med någon av de tidigare nämnda
epiteten.
Nedan följer en kopia av brevet som domaren skickade till klubben:
Dogrose Top
West Row
Keysoe
Bedfordshire MK44 2JF
UK
August 19 2010
To The Committee & Club Members of
The Swedish Parson Russell Terrier Club.
Dear All
I should like to thank the Committee and Members of the Swedish Parson Russell Terrier Club for inviting me to
judge at the Club’s Speciality Show last Saturday.

Sida 8 av 30
Everyone was kind and friendly and made me very welcome in Galo and it was good to be part of such a well
arranged and well supported show. Britt’s daughter in particular looked after me extremely well and made sure
that my stay was comfortable and my two Ring Stewards were excellent.
I am sorry that I was not as lively as usual when judging but, as soon as I had the terriers to look at, I quite
forgot my swollen knee and greatly enjoyed the opportunity to assess the Swedish dogs.
I was delighted to receive the plaque you gave me as a memento of a very happy day in Sweden and I was
touched to see that the plaque pictured three of my own dogs. Thank you very much, it was a really thoughtful
gift.
I have promised the Club’s Newsletter Editor to write an article for your magazine which I will send her in the
next couple of weeks.
I look forward to meeting some of you again in the UK at Crufts maybe.
With very best wishes
Cass
Cass Samways

Verksamhetsberättelse Svenska Parson Russell terrier klubbens
jaktkommitté för året 2010.
Kommittén har under året bestått av mig Peter Wikström.
Jag har medverkat med artiklar i Newsletter som ”Nerslag” i NL 1 2010 och ”Om olyckan är framme” i NR 2,
omtyckta reportage har också varit ”Frågor till en jägare” där även valda delar fanns med i terrierklubbens
Parsonspecial.
Jag har svarat på jaktliga frågor via mail eller telefon från medlemmar.
Medverkat i rasmontern på Norrbottens vackraste hund, jakthundsparaden på stora Nolia i Piteå.
Sedan en tid tillbaka sitter jag också i terrierklubbens jaktråd och medverkar där till att framhålla Parson som
jakthund.
Blåsmark 17/1 2011
Peter Wikström

Lokala aktiviteter:
Söder:
Parsonpromenader
Vi har haft återkommande parsonpromenader i Bokskogen vid Torups slott i Bara. I oktober gick vi istället på
Järavallen vid Barsebäck, då Yddingeloppet går i Bokskogen sista söndagen i oktober.
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Det har varit varierande antal deltagande hundar, från ett par tre stycken till ett tiotal.
Rasmonter
Vi hade en rasmonter på Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster i augusti – tack till er som hjälpte till med
bemanning & behundning av montern den helgen!
Planen var att även ha en rasmonter på Malmö Valp i november, men då utställningen blev inställd (!) pga
lokalbrist så hade vi alltså ingen monter där.
Trimkurs
Vi har haft trimkurs med en grunddel (21 november 2010) och en fortsättningsdel (28 december 2010) med
Susanne Krühl (Kennel Killkenny’s som har lång erfarenhet av trimning) som kursledare och guide genom
pälsarna. Till grundkursen kom det 6 hundar och av dessa kom 3 hundar till fortsättningsdelen. Dessutom
tillkom det en ny hund och en valp till fortsättningsdelen. Susanne guidade oss vid det första tillfället genom
tips och trix på vad man ska tänka på vid nedtrimning av sin parson. Vid det andra tillfället började vi med att
titta på hundarnas rörelser och uppställning, för att få en inblick i vad som är bra och ska framhävas, respektive
vad som kanske är mindre bra och som isåfall ska göras mindre framträdande. Det var två mycket givande och
trevliga dagar.
Tack för ett trevligt 2010 hälsar
Aktivitetsansvarig Syd 2010
Anette Ahlgren
Väst:
Året inleddes med My Dog på svenska mässan. Klubben hade en monter uppställd.
I maj hade vi parsonpromenad och agility träning med Anna Käll på hennes bana.
I augusti och september hade vi grytträningar som följdes av ett grytprov.
Sammmanfattningsvis har väl inte 2010 varit det mest händelserika året vad beträffar parsonaktiviteter.
2011 planeras just nu och vi kommer att bl.a. att satsa på grytträning, viltspår och en helhelg då vi kommer att
åka till Bassholma och träna.
MVH / Karolina
Stockholm:
Stockholmsektionen har för 2010 genomfört sin stora inoff. utställning i Hågelby och i samband med den också
"lilla parsonspecialen". Allt var mycket lyckat med c:s 250 deltagande hundar.
Parsons var däremot inte många anmälda.
Vi hade en monter på Hundens dag i Kungsträdgården i juli med hjälp från sektion Norra Anne Karlsson. Två
Parson placerade sig också bland dom tio bästa i tävlingen Stockholms charmigaste hund av c:a 100 deltagande
hundar.
Vi stod som arrangörer till Stora parsonspecialen på Gålöhavsbad.En mycket trevlig tillställning trots skadad
domare och inställt terrierrace p.g.a regn på söndagen.
Vi hade en mycket trevlig promenad i slutet av oktober med korvgrillning. Många deltagande varav flera nya
medlemmar.
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Till sist monter på Stockholmsmässan i december med många besökare.
Sammantaget ett mycket trevligt Parsonår.

Många hälsningar
Anne-Charlotte
Norra:
Aktiviteter i Norr
Under 2010 så har jag i Norr gett mig in i ett samarbete med ÖNGK och ÖNTEK.
Där även andra raser har fått delta i våra aktiviteter.
Jag har lagt krutet på gryt- och grytträning.
Från maj - juli , så har vi haft 3 tillfällen som vi träffats och tränat våra hundar i Fällfors och Drängsmark.
Uppläget har varit nybörjarträning och där även då andra grytraser har fått delta.
Mycket pga, att kunna fylla deltagar antalet så vi har kunnat genomföra detta.
Första träffen var i maj i Drängsmark, och då deltog Wimsa från Gällivare, Zorro från Skellefteå, Nita från Luleå
och sen mina från Piteå.
Även en Tysk från Gällivare och en Fox från Skellefteå och sist men inte mins en Jack från Skellefteå.
Jag anlände och gjorde mysfaktorn hög på en gång , så när alla anlände så var det glöd på elden så det vara
bara att sätta sig och grilla avnjuta en korv
dricka lite kaffe ta sig en kaka och se och njuta när hundarna fick besöka Herr Grävling.
Vi detta tillfälle fick vi som ville även göra ett karaktärsprov , och två Parson var klara för det.
Tränare var Alfred Olofsson och så även domare.
Kullsyskonen Emblazys Illbatting & Indira, och detta gav ju blodad tand för att fortsätta med grytträning.
Andra tillfället som gavs var i juni och då var vi i Fällfors och då hade bortfallet av Parson blivit till mina och
Nita, vilket jag tycker var lite synd.
Orsaker fanns som ( parat sin tik ), men dom andra Tysken , foxen & Jacken var med.
Och även denna gång så korv , kaffe och kaka ingick i konceptet. Och jag kan lova det fanns inte en smula kvar.
Frisk luft ger hungriga magar, denna gång så inriktade vi oss på att låta hundarna arbeta i hela grytet.
Där med så började utvecklingen och tanken på att få flera av deltagarna till att bli medlem i grythundsklubben
och börja göra grytprover med sina hundar.
Så jag mata deltagarna med info om svenska grythundsklubben , fem nya medlemmar fick vi.
Träna oss denna gång gjorde Göran Lindblom.
Tredje tillfället var även denna gång i Fällfors och samma hundar och ägare.
Och nu hade vi höjt svårigheten på oss ägare!!
Jo förträngningarna lades till och visa av hundarna fick jobba sig genom hela grytet med hyllan och allt.

Facit av detta har blivit att 2 parson klarat 2 karaktärsprov , 1 apporteringsprov, 2 sprängarprov , en Tysk har
klarat 2 sprängarprov, Jacken 1 sprängarprov och Foxen karaktären.
Grythundsklubben fick nya medlemmar och eftersom vi alla var nybörjare så hade vi kul under resangång, man
kände sig aldrig nervös och okunnig för vi var alla utom domaren och tränare på samma trappsteg, och det har
varit alldeles fantastiskt att se sin hund jobba för vad den är ämnad för.
Så mitt råd till andra aktivitetsansvariga i landet är kontakta era lokalklubbar inom grythundsklubben , så ställer
dom säkert upp på samma vis som ÖNGK gjort för Parsonklubbens medlemmar i Norr.
Ringträning i Leoparden har varit ganska välbesökt av 2-3 valpar och en Tysk.
Vi har försökt göra det så verkligt som det är möjligt, med ringstl domare ( jag) för tandvisning och
kroppsvisitation !!
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Lördagen den 20 november så gick ``Norrbottens Vackraste Hund´´
Av stapeln , och Parson klubben hade 7 anmälda hundar, varav 3 valpar.
Så vi hade sedan representanter i Barn med hund ( enda terriern bland alla sällskapshundar), valp-klassen,
veteran och i gruppen.
Tyvärr så placerade sig ingen men vi fick visa upp vår härliga ras för allmänheten.
Vi hade som tidigare år rasmonter för Parsonklubben.
Som var ganska välbesökt , vi hade hela tiden några hundar som sprang i grytgångarna eller satt i knä och visa
upp sig.
Peter W pratade jakt med dom som var intresserad av det och mårdhundsprojektet.
Anna W , Carina P ( White Russel ) och jag själv med våra hundar fick äran att prata om varför just Parson är vår
ras.
Och som vanligt är det alltid roligt att göra det.
Tack Anna & Peter och Carina med väninnan Eva som hjälpte mig med monter.
Även Anna & Peter som tagit med sig olika sorters skinn till beskådning.
Och ni som ej var där , så hoppas jag vi ses nästa år med just era russlar !!
// Anne
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§8Ekonomisk redogörelse för år 2010
Intäkterna under året uppgick till 131 943 kr.
Utställningen i Hågelby gick över förväntan, medan Specialen gick något sämre än budgeterat. Men totalt för
utställningarna blev det en rejäl vinst.
Intäkterna för medlemsavgifter gick bra, men vi har tappat många ordinarie medlemmar. Medlemmar med
skänkt medlemskap, har de flesta valt att inte fortsätta.
Av de uppfödare som valt valpannonsering på hemsidan, har endast hälften skickat in uppgifter på skänkta
medlemskap.
Kostnaderna, inkl avskrivningar är, i relation med intäkterna, helt godtagbara med
- 123 129 kr, vilket gav året ett vinstresultat med 8 814 kr.
BALANSREDOVISNING

Tillgångar 31/12 2010
Plusgiro
Betald kost. För 2011
Lager
Inventarier

Skulder & Eget kapital 31/12 2010
51 017,34
895,00
3 221,26
192,00

Förskottsbetalda medl.avgifter -10 000,00
Obetalda skulder
Eget kapital

-3 280,95

Årets överskott

-8 813,65

Fonder

-12 000,00

Observationskonto
Summa tillgångar

55 325,60

-21 031,00

S:a skulder & Eget kapital

FÖRINBETALD KOSTNADER 31/12 2010
Svenska Mässan, Gbg

395:-

Porto för medlemsutskick

500:-

-200,00
-55 325,60

895:-

OBET. SKULDER, FÖRINBET INTÄKTER 31/12 2010
Förinbet. avgift Uppfödarlista 2011
2 400:Utlägg på Sthlmsmässan Dec

303:-

Affärs & Tidskr.tryck AB

13 058:-

Hässlebogården, 2008

5 270:- (Kostnadsbokförd år 2009)
Summa

21 031:-
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INVENTARIELISTA 31/12 2010
1st Terrier-Racebox samt motor till densamma.
LAGER 31/12 2010
49 st Grå T-shirt med Parsonlogga
FONDER 31/12 2010
För att öronmärka belopp för vissa kostnader, så har jag, även i år, tagit bort 12 000 kronor från det egna
kapitalet, och lagt dem i 2 olika fonder. (Se Balansrapport)
UPPFÖDARSEMINARIER/KURSER

7 000 kronor.

EXTRA UTSKICK TILL MEDLEMMAR

5 000 kronor.

MEDLEMSREGISTRET
Ordinarie medlemmar

261 st

Skänkta medl.skap

52 st

Familjemedlemmar

17 st

Totalt

330 st

C:a 150-160 st medlemmar, varav 75% ordinarie medlemmar, har valt att ej fortsätta med sitt medlemskap.
Resterande är provmedlemmar med skänkt medlemskap, som ej vill fortsätta som medlem.
Under året har 36 st nya ordinarie medlemmar registrerats.
Av de uppfödare, som nyttjat klubbens valpannonsering, har endast 52 st, av 104 st betalda ”50-kronan”,
erbjudits ett skänkt medlemskap som provmedlem vid valpköpet.
Vi har 21 st utländska medlemmar, varav de flesta är boende i Norge.
Vi har 3 st hedersmedlemmar och 3 st övriga medlemmar. De sistnämnda är 2 st från Terrierklubben och 1 från
SKK.
NEWS LETTER

Tidningen utgavs med 2 nr under 2010. Ett belopp på 5000 kronor var sparade i en fond för extra utskick till
medlemmarna. Detta utnyttjades inte under 2010.
Fonden ligger kvar även för 2011.

Sammanställt av

Anne-Marie Stenberg
Kassör och Medlemsansvarig i SPRTK
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Ekonomisk redovisning Svenska Parson Russell Terrierklubben 2010

MEDLEMMAR
2006
Ordinarie medlemmar

2007

2008

2009

2010

224

218

228

341

261

Skänkta medlemmar

79

150

109

124

52

Familjemedlemmar

7

17

10

13

17

322

385

349

478

330

Totalt antal
medlemmar

Medlemsintäkter

2006

2007

2008

48 475,00

46 554,00

51 650,22

2006

2007

2008

Hågelby

22 151,00

37 734,00

42 020,00

32 187,00

45 172,00

Specialen

10 410,00

21 952,00

12 691,00

18 450,00

10 920,00

0,00

0,00

46 748,00

0,00

0,00

Medlemsavgifter

2009
61 421,51

2010
58 119,62

UTSTÄLLNINGAR
Utställningsintäkter

World Wide Parson Show

Utställningskostnader

2006

2007

Hågelby

12 360,00 23 517,50

Specialen

20 903,00
0,00

World Wide Parson Show

2008

2009

2009

2010

2010

29 850,00

25 375,00

28 363,00

34 637,20

6 231,50

22 846,00

16 081,63

0,00

48 038,10

0,00

0,00

_ = Korrigering av 2006 års redovisning 2475:-. 2007 års utställn. kostnad är 25992,50

Hågelby

Specialen World P S

Resultat

2006

9791

-10493

0

-702

2007

11742

-12685,2

0

-943,2

2008

12170

6459,5

-1290

17 339,50

2009

6812

-4396

0

2 416

2010

16809

-5161

0

11 648
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ÖVRIGA INTÄKTER
2006
Uppfödarlist/länk

2007

2008

2009

2010

11 550,00

9 175,00

12 000,00

11 900,00

11 750,00

9 600,00

3 550,00

4 100,00

1 800,00

1 500,00

Annonser mässor

150,00

1 300,00

200,00

0,00

0,00

Valpannonsering

4 900,00

8 900,00

7 850,00

5 700,00

5 200,00

2006

2007

2008

2009

2010

28 206,00

33 293,50

Annonser

UTGIFTER

NL inkl porto

36 882,55 *45 411,00

20 167,00

*NL nr4 2008 är kostnadsbokförd i 2009 med 9,102:-, resterande 36,309:-är årets kostnad för NL.

Medlemsavgifter, uppfödarlista/länk och valpannonseringen gav totalt 75 069,62 kronor

Anne-Marie Stenberg
Kassör och Medlemsansvarig i SPRTK
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§11 Fastställande av ekonomiskplan för 2011 och årsavgift för 2012
Styrelsen eftersträvar balans mellan inkomster och utgifter, men konstaterar att en buffert är
önskvärd inför den årliga Parsonspecialen, som dock förväntas att gå runt.
Resultat
Resultat
2009
2010
INTÄKTER
3110
Annonser NL
1 800
1 500
3111
Annonser mässor
0
0
3120
Möten, konferenser
0
0
3130
Shopen
4 231
219
3131
Försäljning varor
1600
1463
3150
Norra Lo
2091
0
3160
Östra Lo
0
0
3165
Mellan Lo
0
0
3170
Västra Lo
0
0
3180
Södra Lo
437
0
3200
Parsonspecialen
14 300
9 800
3201
World Parson Show
0
0
3230
Hågelby
29 290
45 172
3900
Medlemsavgifter
61 421
58 120
3910
Uppfödarlistan+Länk
11 900
9 350
3920
Valpannonsering
5 700
5 200
3930
Övriga intäkter
0
0
3940
Övr intäkt Specialen
4 150
1 120
3950
Övr intäkt Hågelby
2 897
0
S:a
intäkter
139 817
131 943
DIREKTA KOSTNADER
4010
Inköp material och varor
4011
Uttag från lager
4110
Bidrag till andra klubbar
4130
Rasmonter kostnad
4140
Årsmöte/styrelse/medl.möte
4141
Årsmöte 2008
4145
Möten/konferenser
4149
Externa möten/konf.
4150
Avelskommittén
4170
Shopen
4175
Norra Lo kostnad
4176
Östra Lo kostnad
4174
Mellan Lo kostnad
4177
Västra Lo kostnad
4178
Södra Lo kostnad
4179
Jaktsektionen
4180
Uppfödarsem./Kurser
4185
Parsonspecialen
4186
World Parson Show
4195
Hågelby
4200
Gåvor presenter
S:a Direkta kostnader
Bruttovinst

Resultatbudget
2011
1 000
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
12 000
0
40 000
55 000
12 000
4 000
0
0
0
125 000

1 081
0
684
4 752
21 021
5 270
1 010
5 704
6 639
3 243
241
0
0
0
0
0
0
22 846
0
25 375
590
-98 455

1 891
1 775
1 023
2 310
18 880
0
2 196
5 214
0
0
0
147
0
0
0
0
0
16 081
0
28 363
2 070
-79 950

0
1 500
1 025
2 000
20 000
0
3 500
5 500
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
10 000
0
28 000
1 500
-80 025

41 362

51 993

44 975
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ÖVRIGA KOSTNADER
5410
Förbrukningsinv.
5420
Programvaror
5700
Frakter och transporter
5910
Annonsering övrigt
6020
News Letter
6021
Kostnad NL 2008
6110
Kontorsmaterial
6150
Trycksaker
6230
Hemsidan/Internet
6250
Porto
6251
Porto NL
6252
Porto NL 2008
6260
Medl.avg. externa
6310
Klubbförsäkringar
6490
Övriga förvaltn.kostn.
6570
Plusgirokostnader
6970
Tidskrifter, Facklitt.
7010
Arvode
7490
Övriga kostnader
7510
Sociala avgifter
7830
Avskrivningar
S:a Övriga kostnader
Resultat

0
0
0
0
26 634
0
2 302
2 179
3 687
816
10 249

705
2 530
2 676
1 970
16 748
0
2 728
2 164
2 976
3 676
3 419

0
0
1 000
2 000
17 000
0
2 500
4 500
1 000
3 500
3 800

0
1 062
650
0
974
0
0
9 555
0
0
-58 108

0
0
650
760
1 231
373
0
0
0
573
43 179

0
650
700
0
1 500
800
1 500
1 000
500
192
-42 142

5 871

8 814

2 833

Beräknat
överskott år 2011

Medlemsavgifterna föreslås oförändrade under år 2012.
Avgifter;
Helbetalande medlem

200:-/år

Familjemedlem
Erhåller EJ News Letter

75:-/år

Skänkt medlemskap
Betalas av uppfödare. OBS! Endast 1 gng

50:-/år

Internet;
Plats på uppfödarlistan

300:-/år

Länk från CK-boken till hemsidan

200:-/år

2833
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§ 12

Val av ordförande på 1 år
Valberedningens förslag:

§ 13

Isabella Asp

Val av ledamöter, suppleanter och fyllnadsval
Ordinarie ledamöter att väljas till 2013
Valberedningens förslag:

Silvana Schiöler
Tommy Torstensson
Moa Casselstad

Fyllnads val av suppleant att väljas till 2012
Valberedningens förslag:

Tommy Andersson

Suppleanter att väljas till 2013
Valberedningens förslag:

§ 14

1:e suppleant

Kristin Norrman

2:e suppleant

Karolina Ohlsson

Val av revisor och ersättare för granskning av förvaltningens
förvaltning under 2011
Valberedningens förslag:
Revisor

Anne-Marie Stenberg
Carina Pettersson

Revisorsuppleant

Liselott Rantanen
Mats Skarfors
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§16 Redogörelse för planerade verksamhet, samt redogörelse för vad som
hänt med föregående års förslag
Planerad verksamhet:
Föreningen förverkligar sina syften genom att
1) Lämna saklig rasinformation och verka för planmässig avel
AK har publicerat statistik och avelsrelaterad information i Newsletter och på hemsidan. Protokoll från AK’s
möten har publicerats på hemsidans medlemssidor. Hälsoenkätresultatet redovisades under 2009 och
diskussionsforum är tillgängligt på hemsidan. RAS dokumentet är klart och skall förankras på medlemsmötet på
årsmötet, och var även en punkt på medlemsmötet på Specialen på Öland. Swabkits för test av sjukdomen PLL
är hemtagen från AHT i England, och skickas gratis ut till intresserade medlemmar.
2) Anordna utställningar samt aktivera utställningsintresset
Rasspecialen 2009 hölls på Öland med många deltagare, och Lilla Specialen med tyvärr bara två deltagare hölls i
samband med den inoff. utställningen på Hågelby.
3) Uppmuntra medlemmarna till att deltaga i träning, provverksamhet och praktiskt bruk av hundar tillhörande
föreningens ras
Klubbens lokalombud har under året hjälpt till att förmedla information om var träning och prov kan utföras.
Ett träningstillfälle har anordnats i Grythundklubbens regi och avslutades med möjlighet till karaktärsprov,
anlagsprov sprängare och apporteringsprov.
4) Arbeta med eventuella av årsmötet antagna motioner
Motion 7 ang. Rekommendation av exteriördomare för PRT – ordförande har skrivit till SvTek om årsmötets
beslut.
Motion 15 ang. Hanhundsanvändningen i parsonklubben – är tillagt på hemsidan
5) genom lämplig upplysningsverksamhet, (publikationer m.m.) sprida kännedom om rasens förutsättningar.
Klubben har haft rasmonter på flera platser i landet. Hemsidan uppdaterades fullt ut igen efter årsmötet 2009.
Nya rasfoldrar är tryckta och fördelade till lokalavd.
6) avgiva yttrande och verkställa utredningar på begäran av moderklubben (SvTek) eller när annan anledning
föreligger.
Klubben har varit aktiv och besvarat alla frågor från moderklubben och SKK, Särskilt AK har fått mycket beröm
för sitt aktiva arbeta.

Uppföljning och utvärdering av föregående års förslag:

1) Arbetat med RAS fortsätter. Några enstaka protokoll från AK’s möten har publiceras på hemsidan.
Avelsrelaterad information är publicerad på hemsidan och i Newsletter.
Alla swabkits för test av sjukdomen PLL är skickat ut till medlemmarna, och det är avtalad, att AK
fortsättar att beställa och skicka kits ut till medlemmar, som önskar det.
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2) Rasspecialen 2010 hölls på Gålö Havsbad, och Lilla Specialen i samband med den inoff. Utställning i
Hågelby hade lite flera deltagare än året innan.
3) Klubbens lokalombud har under året hjälpt till att förmedla information om var träning och prov kan
utföras. Ett träningstillfälle har anordnats och avslutades med möjlighet till prov.
4) Intet att rapportera
5) Klubben har haft rasmonter på flera platser i landet, och deltagit på jaktmesser på Tullgarn och
Bosjökloster. Hemsidan är under ständig uppbyggning.
6) Klubben har besvarat alla frågor från moderklubben och SKK.
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§17 motioner
Motion 1
Till styrelsen i SPRTK
Från Britt Pereira att tas upp på klubbens årsmöte i februari 2011
Motion med förslag på en regel för vår rasklubb och valpförmedling angående HD -status på avelsdjuren
HD- status på avelsdjuren är idag endast en rekommendation i vår rasklubb och på SPRTK klubbens
valpförmedling.
Men nu föreslår jag det som en regel i rasklubben och på SPRTK:s valpförmedling, för de
uppfödare/medlemmar som vill annonsera under ”Parningar – Valpar och Fodervärdar” att båda aveldjuren är
HD röntgade med HD-statusen A, B eller UA = H i gamla hundars stamtavlor, för att få annonsera på
valpförmedlingen.
Min motivation till detta förslag är att förebygga så att rasens hälsostatus även i framtiden bibehålles frisk och
sund.
(Se mitt förslag med text nedan!)
Förslag på regel
Att båda avelsdjuren är HD-röntgade med A, B eller UA = H i äldre hundars stamtavlor.
Uppfödaren/medlemmen får endast använda sig av Svenska Parson Klubbens Valpförmedling om denna regel
efterföljs
Solna den 27 oktober 2010
Mvh Britt Pereira - Kennel Emblazy’s, medlem i Svenska Parson Russell Terrier Klubben
Styrelsen avslår motionen (5 deltagare på mötet, samtliga avslår) med motivering att det kan vara kvar som en
rekommendation men en regel kan skapa svårigheter för dem som vill para utomlands och då inte får
annonsera på SPRTK’s valpförmedling, om den utländska hunden inte är röntgad.
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Motion 2
Till styrelsen i SPRTK
Från Britt Pereira att tas upp på klubbens årsmöte i februari 2011
Motion med förslag på en regel för vår rasklubb och valpförmedling angående HD -status på avelsdjuren.
Jag vill föreslå en regel i rasklubben och på SPRTK:s valpförmedling, för de uppfödare/medlemmar som vill
annonsera under ”Parningar – Valpar och Foderhundar, att minst ett av avelsdjuren är HD röntgade med HDstatusen A, B eller UA = H i gamla hundars stamtavlor, för att få annonsera på valpförmedlingen.
Min motivation till detta förslag är att förebygga så att rasens hälsostatus även i framtiden bibehålles frisk och
sund.
(Se mitt förslag med text nedan!)
Förslag på regel
Att minst ett av avelsdjuren är HD-röntgade med A, B eller UA = H i äldre hundars stamtavlor.
Uppfödaren/medlemmmen får endast använda sig av Svenska Parson Klubbens Valpförmedling om denna regel
efterföljs
Solna den 27 oktober 2010
Mvh Britt Pereira - Kennel Emblazy’s, medlem i Svenska Parson Russell Terrier Klubben
Styrelsen avslår motionen (6 deltagare på mötet, samtliga avslår) med motivering att vi tycker det är bra med
rekommendationer, men att vi inte vill ha det som ett krav eller en regel.
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Motion 3
Till styrelsen i SPRTK
Från Britt Pereira att tas upp på klubbens årsmöte i februari 2011
Motion med förslag på rekommendation för vår rasklubb och valpförmedling angående Patella-status UA =
0/0 på avelsdjuren.
Min motivation till dessa förslag är att förebygga så att rasens hälsostatus även i framtiden bibehålles frisk och
sund.
(Se mitt förslag med text nedan!)
Förslag på Rekommendation
Mitt förslag är att rasklubben / och valpförmedlingen har en rekommendation på att båda avelsdjuren är
Patella undersökta med status UA= 0/0 för uppfödare/ medlemmar som vill annonsera under Parningar –
Valpar 0-9 månader och Foderhundar på valpförmedlingen.
Solna den 27 oktober år 2010
Mvh Britt Pereira - Kennel Emblazy’s, medlem i Svenska Parson Russell Terrier Klubben
Styrelsen bifaller motionen (6 deltagare på mötet, samtliga bifaller) med motivering att vi tycker det är bra med
rekommendationer.
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Motion 4
Till styrelsen att ta upp på Svenska Parson Terrier klubbens årsmöte i februari 2011
Mitt förslag är att variera plats för SPRTK årsmöten till platser lite mera norröver i landet fr.o.m år 2011 och i
framtiden och inte bara ha årsmötena i Småland varje år, så även de medlemmar som bor längre norrut i vårt
avlånga land också ska kunna ha bättre möjlighet att komma till klubbens årsmöte.
Min motivation till denna motion är att det numera finns många medlemmar norr om Stockholm som inte har
möjlighet, tid eller råd med dyra resekostnader som det blir den långa vägen ända till Småland och tillika
uppehälle och matkostnade i 2-3 dagar.
Därför föreslår jag att styrelsen varierar plats för årsmötena i framtiden.
Solna den 26 oktober 2010
Med vänliga hälsningar från Britt Pereira
Styrelsen avslår motionen (6 deltagare på mötet, samtliga avslår) med motivering att det ska vara upp till
styrelsen att bestämma var årsmötet ska förläggas.
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Motion 5.
Från Britt Pereira rörande SPRTK:s utställningsverksamhet att tas upp på Svenska Parson Klubbens årsmöte i
februari 2011
Motion som förslag att Parsonspecialen blir en CERT- utställning

Mitt förslag är att SPRTK:s styrelsen ansöker om att ha CERT-utställningar på vår enda stora klubbutställning
”Parson Specialen” som klubben har en gång om året.
En CERT-utställning skulle troligtvis öka antalet danska och finska anmälda hundar förutom oss här i Sverige
och våra norska grannar som kommer hit varje år på vår Parson Special!
Även om det kostar extra så tror jag vi har igen det i längden, i Finland har dom över 200 anmälda Parson på
deras Specialutställningar sedan det delas ut CERT på dessa.
*Så jag föreslår att Svenska Parson Russel Terrier Klubbens styrelse ansöker om att vi får ha CERT på våra
Parsonspecialer.
Solna den 1 november 2010
Med vänliga hälsningar Britt Pereira, medlem i SPRT klubben.
Styrelsen avslår motionen (6 deltagare på mötet, samtliga avslår) med motivering att det för en certutställning
ska ansökas på hösten 3 år före aktuell utställning.
Det behöver diskuteras på hemsidan och på medlemsmöte för att se medlemmarnas intresse för detta, och
skapa en arbetsgrupp – dvs att det är fullt möjligt att det kan bli certutställning på specialerna framöver, men
inte med denna motion som grund, som den är skriven.
Styrelsen anser att det är en god idé.
För första möjliga cert-special ska det ansökas senast den 1/11-11 för utställning 2014.
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§18 Godkännande av stadgar
(Typstadgar för rasklubb inom SKK-organisationen)
Inledning
Svenska Parson Russel Terrierklubben, benämnd SPRTK eller klubben, ingår som medlems-organisation i
Svenska Terrierklubben, benämnd SvTeK. Klubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens (SKK)
och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i klubben ingående rasen.
Utöver dessa stadgar gäller också SvTeK:s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SvTeK och av
SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Klubbens stadgar skall fastställas av SvTeK.
I den mån stadgar för SPRTK strider mot SvTeK:s och/eller SKK:s stadgar skall klubbens stadgar anpassas så att
överensstämmelse råder.
§ 1 Mål
Svenska Parson Russel Terrierklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SvTeK:s stadgar
tillvarata specifika intressen för rasen genom:
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda
rasrena hundar
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av [dressyr] träning och praktiskt
bruk av denna
att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatt mål skall klubben:
1. informera och sprida kunskap om Svenska Parson Russel Terrierklubben – dess mål, organisation och
arbetsformer
2. informera om klubbens ras och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SvTeK och SKK upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Parson Russel Terrier inom och utom landet
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till
användning
6. anordna verksamheter i enlighet med SvTeK:s direktiv
7. stödja och medverka i SvTeK:s och SKK:s forskningsarbete
8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i SPRTK. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år
upphävas av SKK.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till
hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift
eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan
inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar [han/hon] den har tillsyn över, så att
någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som
bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, [dressyr] träning eller
trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och
myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse,
kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.
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§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i
klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet
fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Medlemsavgift skall betalas årligen, senast före utgången av den månad som motsvarar den då medlemskap
beviljats.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande
medlem.
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de
personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande
årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.
§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter handhas av årsmötet och en av årsmötet vald styrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt
område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och
arbetsformer.
§ 7 Årsmöte
Mom. 1 Inledning
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång.
Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en
fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 30 dagar
före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.
Mom. 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.
I händelse av förfall även för vice ordförande skall mötet öppnas av annan, av styrelsen utsedd, person.
Protokollförare utses av styrelsen och anmäls till mötet.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två [justeringsmän] justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
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16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 november anmälts till
styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet
avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så
beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Mom. 3 Röstning
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket [han/hon] den fyller 16
år.
Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om
någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet
så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut
fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den
mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att [denne] ordföranden är medlem. I
annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet
genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen,
behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden [och av denne anmälas] som skall anmäla
denna innan mötet förklaras avslutat.
Mom. 4 Närvarorätt med mera
Vid klubbmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har
också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
Ledamot och suppleant av SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
SKK:s verkställande direktör.
Ledamot och suppleant i SvTeK.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för [denne] den samma som för annan medlem.
Mom. 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1
november.
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket,
kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.
Mom. 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sex (6) övriga ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för [ett] två
år. Val av ledamöter och suppleanter skall organiseras så att halva antalet väljs vid varje årsmöte.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av
årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att
till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt
att deltaga i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att
handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens
firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.
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Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid
sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika
röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Mom. 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SvTeK:s stadgar och i SKK:s stadgar, bland annat:
• ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SvTeK och SKK upprättade riktlinjer
• bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
• avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte
• senast tre veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och
resultaträkningar till revisorerna
• upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
• avge yttrande över av SvTeK till klubben hänskjutna ärenden
• följa de anvisningar som lämnas av SvTeK
• senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SvTeK uppgift om styrelsens sammansättning och om
viktigare funktioner utanför styrelsen
• utse delegater till SvTeK fullmäktigemöte i den ordning som SvTeK:s stadgar föreskriver.
§ 9 Räkenskaper och revision
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen
granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett
till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast tre
veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.
§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie klubbmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot
skall väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 11 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som
behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller
valda [justeringsmän] justerare.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.
§ 12 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK:s stadgar.
§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande
omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte
skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang
till täckande av uppkomna kostnader.
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Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att
begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke
genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut
om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
§ 14 Stadgeändring
Förslag tilländring av dessa stadgar skall senast 1 november inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger
yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett
ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten
varav minst ett skall vara ordinarie.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SvTeK.
§ 15 Upphörande av klubben
Beslut att hos SvTeK begära få upphöra som rasklubb i SvTeK fattas vid årsmöte.
För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav
minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.
Upplöses SPRTK som medlemsorganisation i SvTeK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SvTeK att
användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1
och 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noteringstexter:
§ 1 Mål Första att-satsen kan anpassas efter rasens användningsområde.
§ 4 Medlemsavgift. Om ytterligare medlemskategorier finns i klubb skall dessa regleras i stadgarna.
§ 8 Styrelsen, mom. 1 och § 10 Valberedning För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid
klubbens första möte: XX ordinarie ledamöter på ett år en ledamot i valberedning på ett år.
§ 11 Protokoll. Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt, till exempel publiceras på klubbens webbplats eller
i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.

