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§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
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§16. Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.  
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§18.  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 november 
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Styrelsen redogör härmed för 2022 års verksamhet. 

 

Klubbens medlemsantal var per den 2022-12-31 fördelat enligt följande: 

101 ordinarie. 10 familjemedlemmar, 14 provmedlemmar/skänkta medlemskap av uppfödare 

samt 2 hedersmedlemmar. 

Det hölls årsmöte via ZOOM under 2022. Det blev en liten ändring av styrelsemedlemmar 

under 2022. 

En verksamhetsberättelse gjordes för 2021. 

 

Styrelsen: 

Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Ordförande  Susanne S Fogelström ordf. vald till 2023 

Vice ordförande Helena Östlund vald till 2024                     

Sekreterare  Marianne Fransson vald till 2024 

Kassör  Isabella Asp  vald till 2024 

Ledamot  Monica Karlsson vald till 2023 

Ledamot  Annelie Kjörsvik vald till 2023 

Ledamot                             Britt Pereira  vald till 2023 

Suppleant 1                        Mimmi Bergström vald till 2024 

Suppleant 2                        Carina Larsson vald till 2023 

 

Revisorer 

Ordinarie  Lena Mårtenson Tingstam  

Ordinarie  Thommy Torstenson 

Suppleant  Anne-Marie Stenberg 

Suppleant  Silvana Schöler 

 

Valberedning: 

Sammankallande Annica Andersson, smk  Vald till 2023 

Eva Duringer  Vald till 2024 

Anna Person  Vald till 2023 

Avelskommittén:   

Sammankallande Isabella Asp 

  Mimmi Bergstr öm                 

 

Jaktombud: 

Övre Norra  Ingen ansvarig 

Nedre Norra  Ingen ansvarig 

Södra  Ingen ansvarig 

Lokalombud: 

Mellersta  Ingen ansvarig 

Övriga medarbetare: 

Websidan  Annika Andersson /Lena Mårtenson 

Newsletter  Lena Mårtensson 

Valphänvisning Helena Österlund 

CK-boken  Annika Andersson 

Listansvarig  Susanne S Fogelstöm 
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Styrelsens arbete  

Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 från årsmötet den 2022-05-15 som var digitalt till 

den 2022-12-14 förutom det konstituerande möte direkt efter årsmötet haft 6 ordinarie 

protokollförda möten. Ytterligare 1 möte kommer enligt planerna att hållas under styrelsens 

arbetsår fram till årsmötet 2023. Protokollen hålls tillgängliga för medlemmarna på hemsidans 

medlemssida klubben/styrelsen/protokoll som kräver inloggningskod. Samtliga möten har 

genomförts via Skype på internet. Däremellan har styrelsens ledamöter haft kontakt via e-post 

och Messenger för att så snabbt som möjligt kunna utföra sina uppgifter. Parsonklubbens 

ordförande deltog vid Terrierklubbens ordförandekonferens och vid terrierfullmäktige. Den 

skede digitalt. En avelsfunktionär deltog på avelskonferens digitalt. I samband med Parson 

specialen som var första helgen i september var det dagen efter utställningen ett medlemsmöte 

med gemensam frukost. Vid Stockholms hundmässa i december var Parsonklubben 

representerad med en monter som bemannades av både två - och fyrbenta. Vi har även 

besvarat mail och facebook-frågor vi fått in från både medlemmar och andra aktörer. Viktig 

information har förmedlats till medlemmarna via hemsidan. Under året har Parsonklubbens 

styrelse lagt ut information på facebook sidan (Parsonklubben) för att snabbt och enkelt få ut 

information på ytterligare ett sätt och för att bli synliga för fler då sidan är offentlig. Vår 

tidning Newsletter har också använts för att nå ut till alla medlemmar om klubbens aktiviteter 

och styrelsens arbete. Vi har även haft en jul-fototävling på vår Facebook sida, genom 

lottning utsåg 3st vinnare. Vi tacka för 2022 och önskar 2023 års styrelse lycka till.                                

 

Avelskommittén 

Avelskommittén har under 2022 fram bestått av Isabella Asp och Mimmi Bergström. 

Under 2022 har ak arbetat med att administrera och skicka ut en hälsoenkät till Parsonägare i 

syfte att använda som ett av fler underlag till arbetet med RAS. AK har genomfört en digital 

sammankomst för uppfödare/medlemmar för att delge en första analys av hälsoenkäten samt 

givit möjlighet att diskutera målen i RAS. Tyvärr var intresset svalt men uppskattat av de 

deltagare som var med. Arbetet med RAS har fortskridit under hösten 

Representant från ak har under året deltagit på SKK:s digitala utbildning gällande RAS samt 

Svenska Terrierklubbens avelskonferens med inriktning ”avel för mentalitet” och 

”bevarandeavel inom hundavel” 

 

 

Uppgifter för AK 

* Spridning av information och inbjudande till kontakt genom webbsida och 

klubbtidning. 

 

*(Insamling, arkivering och förmedling i CK-boken, i förekommande fall, av 

inrapporterade hälsotester. CK- boken vilande i nuläget.) 

 

* Besvara frågor rörande hälso-och avelsfrågor till medlemmar, valpköpare med flera 

 

* Att fortlöpande följa SKK:s och SvTek:s arbete med avelsfrågor, till exempel genom 

att ta del av respektive avelskommittés protokoll och övrig information. 

 

* Bevakning av nya rön eller information som berör rashistorik, populationsstorlek, 

avelsstruktur och avelstraditioner. 

* Bevakning av status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt 

exteriör. 
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* Ta del av fortlöpande studier i rasens utveckling såväl nationellt som internationellt 

för att kunna redogöra för denna utveckling i utvärderingen av RAS. 

 

*Årligen delta på avelskonferenser och utbildningar anordnade av Specialklubb och SKK för 

att erhålla uppdatering av hälsofrågor och avelsinformation. 

 

Parsonklubben.se 2022 

Hemsidan administreras via innehållshanteringssystemet sedan 2010. För tillfället använder 

klubben en wordpressmall, eller tema, som heter Pinboard.  Temat kan bytas hyggligt enkelt. 

  

Under 2022 har sidan haft 18 415 besök under 2022, som mest under sommarmånaderna. 

 
Under 2022 är det valpförmedling och uppfödarinformation som ligger i topp efter hemsidans 

förstasida. Därefter följer Parsonspecialen 2022, Rasbeskrivning, Min Parson, FAQ-rasen och 

klubben. 

Det har gjorts 39 inlägg på förstasidan, mestadels information från klubben och 

resultatrapportering. Årets parsonlistorna återkom efter pandemiuppehållet och har 

uppdaterats fortlöpande. I samband med anmälan till Parsonspecialen nyttjades ett 

Googleformulär för att administrera hund- och ägaruppgifter. 

 

Valpannons, paradannons och omplaceringar 2022 

Under året 2022 har vi inte haft någon annons om omplaceringar. 

Totalt har det varit 8 annonser avseende parning och valpar. 

En valp annons publicerades inte då hanhunden var för ung enligt våra regler för att få sätta ut 

en valp annons, men uppfödaren hade följt SKKs regler. 

Avseende valp annonserna så fick alla valpar som var till salu nya hem. 

Helena Östlund 

 

Newsletter 

Under 2022 har klubbens tidning Parson Newsletter haft Lena Mårtenson Tingstam som 

redaktör. Nr 1/2022 gavs ut i en upplaga på 140 ex och bestod av 24 sidor. Innehållet hade tre 

bidrag från medlemmar, refererat från Crufts 2022, inbjudan till ParsonSpecialen 2022, 

information från avelskommittén samt tre artiklar av redaktören. Nr 2/2022 hade en upplaga 

på 145 ex och 24 sidor där halva tidningen innehöll resultatkatalog från Specialen i 

september. Sammanställningen inkluderade även ett stort antal bilder. Övriga sidor innehöll 

ett bidrag från en medlem om hur det är att ha en valpkull, kallelse till Årsmöte 2023 samt 

championatsgratulationsrutor. 

För framtiden hoppas vi att ännu fler medlemmar vill dela med sig av sina erfarenheter och 

berättelser om livet med Parson, det kan komma många till glädje. 
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Parsonspecialens Verksamhetsberättelse från Parsonspecialen den 2-4 september 2022 på 

Degernäs camping. 

 

Helgen den 2–4 september 2022, hölls Parsonklubbens årliga inofficiella utställning, 

Parsonspecialen, efter 2 års uppehåll pga. Pandemin. Det var Stockholmsgruppen bestående 

av Susanne & Stefan Fogelström, Isabella Asp och Britt Pereira med hjälp av övriga i 

styrelsen som arrangerade och ansvarade för utställningens utförande. Vi fick hjälp av Helena 

Östlund med priser och lotterivinster, flera uppfödare och privatpersoner skänkte också 

”Hederspriser” till speciellt vinnande hundar.  

 

33 hundar var anmälda i olika klasser. Domare var Mr Geoff Roden från GB och 

utställningssekreterare var Eva Duringer och Joakim Karlqvist. 

 

Fredag 2 september hade sekretariatet öppet för alla medlemmar/ utställare i ”Britts stuga” så 

de kunde hämta sina nummerlappar och köpa kataloger som även fungerade som lott. 

Klubben bjöd på varm korv med bröd och dricka till våra medlemmar, vilket var mycket 

populärt! 

 

Lördag 3 september var det utställningsdag. Helena hade försäljning av kaffe, te och 

kaffebröd och trots det ihärdiga regnandet var det ingen som klagade och utställningen flöt på 

som den skulle. Utställningens vackraste BIR blev Fröken Fräkens Check Point Örje och 

Utställningens vackraste BIM blev Beachrunner´s Targa. 

 

Söndagen den 4 september var det ett medlemsmöte, 17 medlemmar deltog. Klubben bjöd på 

frukost till alla på mötet. Katarina Skönvall erbjöd sig att arrangera 2023 års Parsonspecial då 

Parsonklubben även har 30-årsjubileum. Specialen kommer då att arrangeras i samband med 

Säkk:s utställning i Borås, dock med viss hjälp av styrelsen.   

 

Med detta tackar vi 2022 års arrangörer av Parsonspecialen, Susanne, Stefan, Isabella, Helena 

och Britt för oss och hoppas vi alla ses igen på 2023 års Parsonspecial. 

 

Parsonsklubbens Jul och nyårsfototävling 2022 

Jul & nyår 2022 hade vi en fototävling på Parsonsklubbens Facebooksida. 29 st bidrag var 

med och 3 vinnare drogs av hunden George i ett lotteri. 

 

1:a pris: Lena Lindblad med hunden Good Girl’s Blackbird Coco 

Uppfödare: Anna Käll, Kennel Good Girls 

2:a pris: Anna Fredriksen med hundarna Parsonalities Wildstar ”Wille”  uppfödare Anette 

Fritzon 

Groot Mysia Zaglada FCI. Uppfödare: Kennel Mysia Zaglada  

3:e pris: Lena Nilsson Ek med hunden Double Barrel's Hjördis Russell, 

Uppfödare: Kennel Double Barrel's Monica Olsson Back 

 

Priserna som delades ut var valfri mössa som 2:a och 3:e pris och väska eller mössa till 1:a 

pristagaren. 

 

Antalet medlemmar på Facebooksidan är exakt 200 st. 

Helena Östlund 

 

 







Sida 10 av 11 
 

 
Ekonomisk redogörelse 2022  

Årets intäkter har uppgått till 45 437 kronor och dess kostnader har uppgått till 47 240 kronor. Årets resultat uppgår till -1803 kronor 

Klubbens ekonomiska resultat och ställning redovisas i bilagt förenklat bokslut.   

          

MEDLEMMAR Per den 31/12       

          

  2018 2019 2020 2021 2022    

Ordinarie medlemmar 107 96 89 80 101    

Skänkta medlemmar 15 14 13 26 14    

Familjemedlemmar 12 13 7 9 10    

Hedersmedlemmar 3 3 2 2 2    

  137 126 111 117 127    

          

Medlemsintäkter 2018 2019 2020 2021 2022    

Medlemsavgifter 25830 25400 20100 16300 27 187    

          

UTSTÄLLNINGAR         

          

Utställningsintäkter 2018 2019 2020 2021 2022    

Speciale
n 

 13557 19135 0 0 15850    

          

Utställningskostnader 2018 2019 2020 2021 2022    

Speciale
n 

 12911 19913 0 0 19880    

          

Resultat Specialen 2018 2019 2020 2021 2022    

                 646 -778 0 0 -4030    
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Verksamhetsplan 2023 

 
Planerad verksamhet: 

 

Klubben förverkligar sina syften genom att 

 

1) Lämna saklig rasinformation och verka för planmässig avel. 

 

2) Anordna utställningar samt aktivera utställningsintresset. 

 

Parsonspecialen kommer 2023 arrangeras i  juli månad i Borås. 

 

3) Uppmuntra medlemmarna till att deltaga i träning, provverksamhet och praktiskt bruk av 

hundar tillhörande föreningens ras. 

 

Hjälpa och stötta medlemmar som vill anordna träningar och arrangemang i under klubbens 

verksamhet. Information om aktiviteter runt om i landet publiceras på klubbens hemsida och 

Facebooksida. Försöka uppmuntra medlemmar att agera lokalombud. 

 

4)Genom lämplig upplysningsverksamhet, (publikationer mm.) sprida kännedom om rasens 

förutsättningar. 

 

Klubben ska fortsatt sträva efter att ha rasmontrar för att upplysa om rasen och vår klubb i 

samband med vissa mässor och utställningar samt besvara frågor om vår ras som kommer till 

klubben. Vår hemsida är öppen för allmänheten men vissa delar enbart för medlemmar. Vi 

kommer fortsatt att uppdatera vår Facebooksida. 

Newsletter skickas ut till medlemmarna med 2 nummer per år och kompletteras med utskick och 

information vid behov. 

 

5)Remisser och förfrågningar från Svenska Terrierklubben, SKK och annan kommer att 

hanteras och besvaras på sätt som åligger styrelsen enligt klubbens stadgar. 

 

     

 

 

 

 

 



Fastställande av ekonomisk plan 2023 samt medlemsavgi5er för 2024

INTÄKTER Budget Resultat Budget
2022 2022 2023

3110 Annonser NL 0 0 0
3200 Parsonspecialen 10000 8730 15000
3230 Hågelby 0 0 0
3900 MedlemsavgiAer 22500 27187 28000
3910 Uppfödarlista,länk 3300 2700 2400
3920 Valpannonsering 0 0 0
3940 Övr intäkter, Specialen 4000 7120 5000
3950 Övr intäkter, Hågelby 0 0 0
3990 Övriga intäkter 0 0 0

Summa Intäkter 39800 45737 50400

KOSTNADER
Verksamhetskostnader

4010 Inköp material och varor 0 0 0
4011 UPag från lager 0 0 0
4110 AvgiA, SvTeK 0 240 321
4130 Rasmonterkostnader 1000 500 1000
4140 Årsmöte/styrelse/medl.möte 1500 0 7000
4145 Möten, konferenser 0 0 5000
4149 Externa möten/konferenser 1500 0 0
4150 AvelskommiPén 1500 0 1500
4175 Lokalområden 0 0 0
4179 Jaktsek[onen 0 0 0
4180 Uppfödarseminarium/kurser 3000 1750 0
4185 Parsonspecialen 15000 15638 20000
4190 Utställning,övriga 0 0 0
4191 Prov, tävlingar 500 600 600
4195 Hågelby 0 0 0
4200 Gåvor och presenter 1000 967 1000

S:a verksamhetskostnader 25000 19695 36421
Övriga kostnader

5410 Förbrukningsinventarier 0 0 0
5420 Programvaror 1638 3349 1700
5930 Reklamtrycksaker 0 0 0
6020 News LePer 9000 8732 7000
6110 Kontorsmateriel 200 879 500
6150 Trycksaker 0 0 0
6230 Hemsida/Internet 2831 2831 3221
6250 Porto 400 843 1000
6251 Porto NL 3000 3333 4000
6310 Klubbförsäkring 570 570 570
6440 Årsredovisning/delårsrapport 0 0 0
6490 Övr. förvaltningskostnader 0 0 0
6570 Plusgirokostnader 950 966 1000
6970 TidskriAer, fackliPeratur 0 0 0
7010 Arvode 0 0 0
7490 Övriga kostnader 6000 6042 1900
7510 Sociala avgiAer 0 0 0
7830 Avskrivningar 0 0 0

S:a övriga kostnader 24589 27545 20891
SUMMA KOSTNADER 49739 47240 57312

Resultat −9939 −1503 −6375
1



eslår oförändrade avgi5er för 2018.Styrelsen för föreslår medlemsavgi5er för 2024 enligt nedan

Helbetalande medlem 300

Familjemedlem 100
Erhåller ej News Le-er

Skänkt medlemskap 50
Betalas av uppfödare.OBS! endast 1 gång

Internet, Hemsidan
Plats på uppfödarlistan 300
Uppfödare som inte är medlem som vill annonsera på hemsidan. som inte står på uppfödarlistan men som är medlem
Parningsannons: 100:- / parning
Valpannons: 100:- för en valpannons +  50:- /valp
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Svenska Parson RusselI terrierklubben

802446-9184

Revisionsberättelse

Vi har granskat ktubbens årsredovisning och bokföring samt verksamheten och styretsens
förvattning i Svenska Parson Russetl terrierktubben för är 2022.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandtingarna, verksamheten och
förvattningen. Vårt ansvar är att uttata oss om resuttaträkningen, batansräkningen,
verksamheten och förvaltningen på grundvat av vår revision. Vi har utfört revisionen
entigt god revisionssed.

Vi har ptanerat och genomfört revisionen för att uppnå rimtig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåtter väsenttiga fetaktigheter. Vi har granskat väsenttiga
bestut, åtgärder och förhåttanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelsetedamot har handtat i strid med föreningens stadgar. Granskningen har undersökt
om verksamheten har genomförts i entighet med ktubbens stadgar. Vi anser att
revisionen ger oss rimtig grund för våra uttatanden nedan.

Vi tittstyrker att årsmötet faststätter resuttaträkningen och batansräkningen samt att
styrelsens ledamöter bevitjas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

2023-02-13 Spånga 2023-02-13

Tommy Lena Mårtenson Tingstam



SPRTK Valberedning 2023  
  

Ordförande  

Susanne Fogelström, ordförande på 1 år, omval till 2024 

 

Ordinarie ledamöter  

Isabella Asp, ledamot på 2 år, till 2024  

Marianne Fransson, ledamot på 2 år, till 2024 

Helena Östlund, ledamot på 2 år, till 2024  

Monica Karlsson, ledamot på 2 år, omval till 2025 

Britt Pereira, ledamot på 2 år, omval 2 år till 2025 

Annelie Kjörsvik, ledamot på 2 år, omval 2 år till 2025 

 

Suppleanter  

1a Carina Larsson, suppleant på 2 år, omval 2 år till 2025 

2e Isabell Öberg, suppleant på 2 år, nyval till 2024  

 

Revisorer  

Thommy Torstenson, 1 års mandatperiod, omval till 2024 

Göran Tullberg, 1 års mandatperiod, nyval till 2024  

 

Revisorssuppleanter  

Anna Fredriksen, 1 års mandatperiod, nyval till 2024  

Vakant (kompletteras), 1 års mandatperiod, nyval till 2024  

  

Valberedning förslag  

Eva Düringer, smk, mandatperiod 1 år, nyval till 2024 

Anna Käll, 2 års mandatperiod, nyval 2 år (2025) 

Mimmi Bergström, 2 års mandatperiod, fyllnadsval 1 år (2024)  

 

2023-02-17 

 

 

Annica Andersson  Anna Persson  Eva Düringer 



Presentationer vid nyval: 
 
Isabell Öberg, föreslagen som nyval 2e suppleant 2 år: 
Jag heter Isabell Öberg 45 och har idag två parson, Clark 4 år och James 8 månader.  Min första 
kontakt med Parsonklubben var runt 2007 när jag fått kunskap om rasen. Fick ett gott bemötande av 
klubben. Elvis, min första hund hämtade jag hem 22 nov 2008. Därefter fanns inga andra raser. 
Engagerad medlem i Västmanlands KK och jaktkretsen.   

Göran Tullberg, föreslagen som revisor nyval 1 år: 

Pensionerad bankdirektör, erfaren föreningsrevisor med ett förflutet som ordförande i 

Skottefederationen och revisorsroller för flera av terrierklubbarna (bl a SvBTK, SvTeK). Göran är stolt 

skotteägare. Göran har som erfaren revisor ställt sig till förfogande under kommande verksamhetsår 

i SPRTK. 

 

Anna Fredriksen, föreslagen som revisorssuppleant 1 år: 

Anna Fredriksen har haft terrier i 20 år och de två nuvarande är två parsonkillar, den senaste ankom 

från uppfödare i Polen i höstas. Hon lever ett aktivt liv med sina hundar inom utställning, viltspår och 

har testat den äldre i vildsvinshägn. Bor i Helsingborg och inleder med entusiasm sitt 

Parsonklubbsengagemang som föreslagen revisorssuppleant. 

Revisorssuppleant: Vakant/kompletteras 

Anna Käll, föreslagen ledamot på 2 år i valberedningen: 

Anna har arbetat för Parsonklubben i olika funktioner historiskt, aktiv parsonuppfödare, agilitycoach, 

tävlingsledare och officiell domare inom agility. Anna brinner för det aktiva parsonekipaget. Stort 

nätverk via sitt hundföretag Out’N’Out och träffar många parsonägare ”i rörelse”. Bas i Boråstrakten 

och Kalifornien. 

 

Mimmi Bergström, föreslagen ledamot på fyllnadsval 1 år i valberedningen: 

Mimmi har varit suppleant i styrelsen och har två parson som lever ett aktivt liv. Mimmi arbetar som 

hundpsykolog via Hundens Hus och håller även jaktkurser i Sverige och utomlands. Mimmi ombeds 

att särskilt bevaka Parsonklubbens intressen vad gäller det parsonjaktliga nätverket med hjälp av alla 

som kan bidra. Finns i Stockholm.  
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