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Gästriklands Kennelklubb 



 

Dagordning för Gästriklands Kennelklubbs årsmöte 2023-03-22 

 

 
1. Mötets öppnande. 

 
2. Justering av röstlängd. 

 
3. Val av ordförande för mötet. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet. 
 

5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet samt styrelsens 
anmälan om rösträknare 

 
6. Beslut om närvaro- och yttrande förutom av medlem och av personer enligt moment 3. 

 
7. Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 

 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans-och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse 

 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dess uppkomna vinst eller förlust. 

 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
11. Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan. 

 
12. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. 

 

13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, vice 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 9 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstföringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 11 
 

15. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande enligt § 12. 
 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
 

17. Övriga ärenden som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsårsmötet eller som av medlem 
anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftligt och 
ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena ska styrelsen avge 
utlåtande och förslag till beslut. 

18. Utmärkelser och avtackningar. 
 

19. Mötet avslutas. 



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

 
 
 
 

Styrelsen för Gästriklands Kennelklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse 

avseende verksamhetsåret 2022. 

 

STYRELSE 

Den av årsmötet valda styrelse har haft följande sammansättning.  

Ordförande: Cecilia Holmgren 

Vice ordförande: Ann-Charlotte Andersson 

Ordinarie ledamöter: Veronica Östman 

Pernilla Wallin 

Märtha Hammarlund 

Cathrine Broéng 

Helena Bergman 

Harriet Sandberg 

Eva Ekelund Larsson (tom 14 juni) 

Maria Nilsson (from 14 juni) 

Suppleanter: Maria Nilsson (tom 14 juni) 

Ann-Sofie Larsson 

Adjungerad: Kajsa Hörberg-Blom 

Revisorer: ER Revisionsbyrå 

 Bengt-Olof Brandt 

Revisorssuppleanter: ER Revisionsbyrå 

Matz Andersson 

Valberedningen: Maria Boström, sammankallande  

Elisabeth Sundberg 

Ann-Helene Engström 

 

Gästriklands Kennelklubb hade per den 31 december 2022 totalt 1  566 medlemmar. Därav 

var 1 377 fullbetalande medlemmar, 89 familjemedlemmar, 2 hedersmedlemmar, 12 

provmedlemmar och 86 ungdomsmedlemmar. 

 
ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte avhölls den 26 april 2022 kl. 19.00 på Scandic Västra i Gävle.



STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har under året haft 11 stycken protokollförda möten. Därutöver har 

löpande kontakt via telefon, mejl och styrelsens Facebookgrupp hållits mellan 

styrelsemedlemmarna. 

 

KANSLIET 

Gästriklands Kennelklubb har sitt kansli på Norra Slottsgatan 22B i Gävle. Lokalen 

har under  året nyttjats till möten. Kansliet har dess utöver varit bemannat 

onsdagar mellan kl. 14-18 med undantag för vissa helgdagar samt sjukfrånvaro. 

Kanslist har varit Kajsa Hörberg-Blom. 

 

EKONOMI 

Kajsa Hörberg-Blom har varit adjungerad till styrelsen för att vara kassör. Klubbens 

ekonomi framgår utav bifogad balans- och resultaträkning. 

 



 



 

 

 

 

MEDLEMSVERKSAMHET 

 

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN 

Den 26 februari hade vi en inofficiell utställning på Gävletravet. Domare var Gina Persson 
och Carl Gunnar Stafberg. Maxantalet på 160 anmälningar uppnåddes. 

I Högbo Bruk anordnades ytterligare en inofficiell utställning. Datumet var den 21 maj och 
det var Gabriella Carlid och Aleksandra Palumbo som dömde. 

Den 27 mars anordnades en exteriörbedömning i Gävle med Nina Karlsdotter som domare. 

Internationell utställning anordnades i Högbo den 17-18 september. Totalt var det 2 631 
hundar anmälda och BIS-domare var Lokodi Csaba Zsolt. 

 



 

 

 

KURSER, FÖRELÄSNINGAR, SAMMANKOMSTER 

Ringträningar anordnades den 13 februari, 13 mars, 10 april, 20 juli, 31 juli, 10 augusti, 24 
augusti, 4 september, 20 november, 27 november samt 4 december. Platserna var 
Hexornas Håla i Gävle, Högbo Bruk, Regementsparken i Gävle, Hofors samt Bygdegården i 
Trösken, Årsunda. 

I samarbete med Agria anordnades den digitala föreläsningen Hur mår min hundras? den 
29 mars. 

Kursen Nybörjarkurs för utställare med teori och praktisk träning anordnades den 24 april. 

 

 SKK KURSER OCH REPRESENTATION 

Ordförandemöten för landets länsklubbar har hållits under året där klubbens ordförande 
och vice ordförande har deltagit.  

Länsklubbskonferensen hölls i Umeå den 30 september-2 oktober och där deltog Cecilia, 
Ann-Charlotte, Harriet och Pernilla. 

Helena Bergman och Veronica Östman deltog i SKK:s utbildning till CUA den 8-9 oktober. 

Den 22-23 oktober deltog Harrieth Sandberg och Ann-Charlotte Anderson på 
utställningskonferensen. 

Helena Bergman deltog på SKK:s utbildning till webbredaktör den 19-20 november. 

 
MEDLEMSINFORMATION 

Hemsidan och Facebook är de forum där information om våra arrangemang 

publiceras och som våra medlemmar kan ta del av. Det bemannade kansliet har 

kunnat svara på frågor och sekreterare har sett till att de frågor som inkommit via 

mejl har besvarats alternativt kommit till rätt person för korrekt svar. 

 

SLUTORD 

Styrelsen för Gästriklands Kennelklubb vill rikta ett tack till medlemmarna för det 

gångna verksamhetsåret. Ett särskilt tack går till de personer utanför styrelsen som 

stöttat oss i vårt  arbete samt klubbens medlemmar som kommit på utlysta 

aktiviteter. 

 
Fortsättningsvis skall vi erbjuda en bred och bra verksamhet och då behövs det fler 

som engagerar sig i kennelklubbens arbete och förhoppningsvis finns det 

medlemmar som vill hjälpa oss med det. 



 



 
 
 

 
 

 
 



 



 



 



 

 

 

VERKSAMHETSPLAN för Gästriklands Kennelklubb  

avseende verksamhetsåret 2023 
 

 

Gästriklands kennelklubb är en länsklubb under Svenska kennelklubben. 

Svenska kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar 

samt hundägare i Sverige. Svenska kennelklubben bildades 1889 av en grupp 

adelsmän och jägare med syfte att ta till vara på goda jakthundars egenskaper. Idag 

är de allra flesta av 

medlemmarna vanliga hundägare, privatpersoner som har hund för nöjes skull, 

men även uppfödare, jägare och personer som arbetar på olika vis med hundar. 

Svenska 

kennelklubben har närmare 300 000 medlemmar. 

 
Stadgar för länsklubb 

 
§ 1 Mål 

För länsklubb och SKK´s övriga medlemsorganisationer gäller det gemensamma 



målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och  

 

 

hundägandet genom att: 

 Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och 

exteriört fullgoda rashundar. 

 Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 

 Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. 

 Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. 

 Främja och utveckla goda former av hundsport. 

 
 

§ 2 Verksamhet 

Länsklubben har en sammanhållande verksamhet inom sitt geografiska 

område. För att uppnå det uppsatta målet ska länsklubben: 

1. Informera och ge kunskap om SKK och den egna klubben, dess mål, organisation och arbetsformer. 

2. Ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden, bevaka och arbeta med frågor som 

har allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. 

3. Ge uppfödarna information och utbildning om sitt ansvar gentemot hunden, hundägaren och omvärlden. 

4. Informera och sprida kunskap om hunduppfödningen, hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 

5. Ta initiativ till och bevara samråd mellan egen klubb och andra direkta medlemsorganisationer 

inom klubbens geografiska område samt stödja ungdomsklubben och dess verksamhet. 

6. Anordna utställningar och annan tävlingsverksamhet av SKK utfärdade regler. 

7. Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning. 

8. Utbilda förtroendevalda samt funktionärer till de verksamheter som länsklubben bedriver. 

För oss i Gästriklands Kennelklubb innebär det att vi försöker ge våra medlemmar ett så brett 

utbud av aktiviteter som möjligt samt att kunna fylla olika medlemmars behov. 

Styrelsen förslag till verksamhetsplan, baserat på målbeskrivning enligt ovan, följer här: 
 

 
Allmänt om verksamhet 

Självklart är det styrelsens strävan att arrangera verksamhet som efterfrågas av 

medlemmarna. Tips och idéer om olika aktiviteter mottages tacksamt. 

Information om alla aktiviteter kommer publiceras på hemsidan och vår 

Facebooksida, håll utkik där om vad som gäller för respektive aktivitet gällande 

anmälan, kostnad, och så vidare. 

 



Information 
 

Styrelsen för Gästriklands kennelklubb anser det vara viktigt att dess medlemmar 

hålls väl informerade om de aktiviteter som anordnas. Hemsidan uppdateras och 

under öppettiderna kan även kansliet ge information till medlemmarna. Klubben 

har en sida på Facebook där det uppdateras med information och evenemang. 

Observera att även ras- och specialklubbar kan informera om sin verksamhet via 

dessa  kanaler. 

 

Utåtriktad verksamhet 
 

För att nå nya medlemmar och för att informera människor i allmänhet om vår 

verksamhet är det viktigt att synas och höras även utanför ”de egna leden”. Vi 

kommer därför även i fortsättningen att finnas med på olika mässor och liknande 

arrangemang om sådana tillfällen ges. 

 

• Vi planerar en prova-på-dag för nya medlemmar med olika hundsporter, 

mjukdjursutställning, med mera 

• Vi planerar hundpromenader på olika orter 

Utställningsverksamheten 
 

Gästrikemästaren 

Att anordna Gästrikemästaren i februari 2023 för 2022 års utställda hundar som uppfyller 
meriterna för medverkan. 
 

Inofficiell utställning 

Att anordna en eller två inofficiella utställningar under verksamhetsåret i Gävle-

området med omnejd. 

 

Officiell utställning 

Internationell Dog show hålls i Högbo bruk, Sandviken, den 9-10 september 2023. 
 
Exteriörbedömning 

Exteriörbedömningar kommer att anordnas som ett komplement till 
utställningsverksamheten som ett alternativ för våra uppfödare/medlemmar. 

 
Ungdomsverksamheten 

Vi strävar efter att hålla aktiviteter som även är attraktiva för ungdomar. Alla 

ungdomar är  välkomna på den ordinarie verksamheten. 

 



Utbildning 

Vårt mål är att ha ett så brett utbud som möjligt när det gäller kurser och aktiviteter. 

Vissa kurser återkommer frekvent, vissa är ständigt pågående och vissa är av 

engångskaraktär. Klubbens uppgift är att tillhandahålla utbildning för uppfödare, 

utställare, nya hundägare och ”den hundägande allmänheten”. 

 

Planerade under 

2023 är:  

• Ringsekreterareutbildning 

• Anatomiutbildning 

• Uppfödarutbildning 

De flesta utbildningar sker i cirkelverksamhet i samverkan med Studiefrämjandet. 

 
Utställningsträning 

Utställningsträning kommer att hållas utomhus när vädret och årstider 

tillåter och även inomhus inför vintersäsongen. 

 

Viltspårskurs 

Gunilla Landell kommer att hålla en viltspårskurs med inriktning anlagsklass 

och eventuellt en med inriktning öppen klass. 

 

 

Föreläsningar 

Håll utkik på hemsidan/Facebook då föreläsningar som planeras in under året publiceras 
där. 

 

Planerade 2023 är 

• Föreläsning i samarbete med Agria om avel, parning och 

valpning. 

• Föreläsning med Patric Ragnarsson om uppfödning  

• Föreläsning om att tolka rasstandarden med Marita 

Östlund Holmsten  

 

Årsmöte 

Årsmötet kommer annonseras på hemsidan samt föreningens 

Facebook-sida. 



 



 





 



Bilaga 1 till Gästriklands Kennelklubbs årsmötesprotokoll 2023-03-22 
Omedelbar justering av punkterna 13-15 
 
Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter 

Till ordförande på ett år valdes:   ___________________________________ 

Till vice ordförande på ett år valdes:   ___________________________________ 

Till ordinarie ledamöter på två år valdes:  ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

Till ordinarie ledamot på ett år valdes:   ___________________________________ 

Till suppleanter på ett år, samt tjänstgöringsordning, valdes: 

   1. __________________________________ 

   2. __________________________________ 

   3. __________________________________ 

 
Val av två revisorer samt revisorssuppleanter 
 
Till ordinarie revisorer på ett år valdes:   ___________________________________ 

     ___________________________________ 

Till revisorssuppleanter på ett år valdes:   ___________________________________ 

     ___________________________________ 

Val av valberedning 

Till sammankallande i valberedningen på ett år valdes: ________________________ 

Till ledamot i valberedningen på två år valdes:   ________________________ 

Justeras: 

 

_____________________________ 

Mötesordförande 

 

_____________________________  _________________________ 

Av mötet vald justerare   Av mötet vald justerare 


