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FÖREDRAGNINGSLISTA 
Vid Örebro Läns Kennelklubbs klubbmöte, lördagen den 7 mars 2015  kl. 15.00 Kvinnersta, 
Örebro 

1. Klubbmötets öppnande 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande att leda mötet 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

5. Val av 2 justeringspersoner som tillsammans med ordförande justera protokollet 
Justeringspersonerna är tillika rösträknare 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom medlem, av personer enl. § 8 mom. 3 i SKK:s 
stadgar 

7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

8. Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse  

9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enl. dessa uppkommen vinst eller 
förlust 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

12. Beslut om styrelsens förslag till budget kommande verksamhetsår 

13. Val av ordförande på 1 år 

14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter enl. § 9 mom. 1 samt tjänstgöringsordning 

15. Val av 1 revisor samt styrelsens anmälan om avtalad revisionsbyrå.  

16. Val av 1 revisorsuppleant 

17. Val av valberedning 
1 Ordförande på 1 år 
1 ledamot på 2 år 
1 ledamot kvarstår 1 år 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 17 

19. Övriga ärenden och motioner, som anmälts till styrelsen för behandling eller som av styrelsen 
hänskjutits till mötet 

20. Klubbmötets avslutande
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Förvaltningsberättelse 

Örebro läns kennelklubb, 875001-6282  med säte i Örebro får härmed avge 
årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden, samt ett ordinarie 
klubbmöte. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Bernt Eriksson, ordförande  

Ebba von Scheele, vice ordförande 

Hans Nilsson, ledamot (sekreterare) 

Leif Bergqvist, ledamot (kassör) 

Lars Arkegård, ledamot 

Annelie Finnebäck, ledamot 

Clas Dandenell, ledamot 

Göran Auoja, ledamot 

Jeanette Gruvman, ledamot 

Bosse Paurell, suppleant  

Inger Wallenius, suppleant 

Maria Stelin, suppleant 



Örebro läns kennelklubb, orgnr 875001-6282 
______________________________________ 

 

4 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

Utbildningsgruppen  

Margareta Lundvall har varit sammankallande. 

Temakvällar: 

14 januari   Hundpromenaden –föreläsare Lars Fält 

14 maj  ”Säker hund i bil”  en informationskväll – Margareta Lundvall 

17 maj  ÖLKK har medverkat på Hundens dag i Saxon Park, Brickebacken i Örebro. 

17 augusti  ÖLKK har medverkat på jägarträff i Boo, Hjortkvarn med en 
informationsmonter. 

(Information om valpköp, tips och råd i hundfrågor.) 

5  valpkurser 

14 st. ”öppna träningar”- vardagsfostran, social träning. 

Praktiska övningar för ägare och hundar. April- november 

1 st. ”ringträning” 

Uppfödargruppen 

Maria Stelin har varit sammankallande 

Uppfödargruppen har under året anordnat 2 st. uppfödarträffar och en föreläsning. 
Genetikföreläsning med Irene Berglund 
Uppfödarträff – Info från djurskyddsinspektörer på länsstyrelsen 
Uppfödarträff – I samverkan med Djursjukhuset Hund o Katt i Kumla 

 
Under året har 2 st. delkurser i uppfödarutbildningen genomförts. 
Anatomi med Maritha Östlund Holmsten 
Utfodring med Gitte Schoormans 
 
All verksamhet har skett i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Utställningsgruppen  

Claes Bergström har varit sammankallande.  

Utställningsgruppen har under året arrangerat en internationell utställning, den 19 –  
20 juli, på idrottsplatsen i Askersund. Antal anmälda hundar var 2467 st.   
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Som vanligt var det många duktiga funktionärer, som lade ner ett mycket stort arbete  
för att allt skulle fungera.  

Under året har gruppen även arrangerat fyra stycken inofficiella utställningar:  

Inofficiell utställning i Kumla sporthall den 15-16 februari 
Inofficiell utställning den 15 mars i Botorp, Karlskoga 
Inofficiell valp- och veteranutställning i Kvinnersta den 30 augusti  
Inofficiell utställning på Ericssons sportfält, Kumla 4 oktober. 

Alla skall ha ett mycket stort tack som har varit med och jobbar under året, utan  
ert arbete har vi aldrig kunnat genomföra de här utställningarna på ett så bra  
sätt som vi har gjort.  

Domargruppen 

Annelie Finnebäck har varit sammankallande 

Domargruppen har under året haft ett domargruppsmöte med minnesanteckningar 
och ca 8 arbetsmöten.  

Gruppen har ansvarat för bokning av domare till inofficiella utställningar, bokningar av 
domare till våra officiella utställningar, beställning av resor och bokning av 
ringsekreterare. 

I oktober deltog Claes Bergström, Ywonne Auoja, Marianne Axman och Jeanette 
Gruvman på SKKs seminarium för domare- och utställningsansvariga. 

I maj anordnades en handlerkurs med Svante Frisk. 

Infomediagruppen  

Ebba von Scheele har varit sammankallande 

Gruppen ansvarar för klubbens kontakter med media inför olika arrangemang och 
utställningar samt: 

För de trycksaker som beskriver hund ägandets olika former och förutsättningar 
För klubbens hemsida och facebook-sida 
För framtagning och formulering av PM inför klubbens utställningar 
För bemanning av informationstältet vid klubbens utställningar 
För informationsskyltar och rollups 
För länsspaltens utformande och publicerande i Hundsport 
 

Den stora förändringen för klubbens info-grupp under det gångna året är att vi har en 
helt ny hemsida, som administreras av oss och som ligger på en gemensam 
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plattform med de andra länsklubbarna hos SKK. Detta garanterar driftsäkerhet. 
Klubben har också knutit till sig en speciell webbmaster för att ansvara för hemsida 
och facebooksida i samråd med ÖLKK.  

Ledarhundsgruppen 

Lars Arkegård har varit sammankallande 
 
Under året har vi haft 19 träffar och 1 uppvisning på hundens dag i Brickebacken  
Och information om Ledarhundar. Arrangör ÖBO Brickbacken. 

Vi har även haft besök av Konsulent Laila Tapper från SRF. 

Vår verksamhet är att träna Ledarhunden och förare i stadsmiljö, terräng, lydnad 
m.m. 

Den sociala delen av träffarna är en viktig del av gruppens verksamhet. 

BPH gruppen 

Ebba von Schéele har varit sammankallande. Under uppstarten har även Bernt 
Larsson och Hans Nilsson deltagit. 

BPH startade för ÖLKK:s del under 2014. Klubben hade sitt första beskrivningstillfälle 
den 18 juni. 

Sedan dess har ytterligare 7 beskrivningstillfällen genomförts under sommaren och 
hösten, med drygt ett sjuttiotal deltagande hundar av en mängd olika raser. 

Platsen är en inhägnad hage på Kvinnersta skolans område som lämpar sig utmärkt 
för olika aktiviteter med hundar. 

Klubben har inskaffat en släpkärra för att kunna köra ut utrustningen på morgonen 
och tillbaka på kvällen. 

Kennelkonsulenter 

Under 2014 utfördes 36 besök av kennelkonsulenterna inom Örebro Läns 
Kennelklubbs område. 

Övrigt 

Styrelsen anordnade två föreläsningstillfällen under sommaren;  
veterinär Ina Juhlin föreläste om akutvård för hund och Inger Alfredsson föreläste om 
friskvård/rehab för hund. 
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Verksamhetsplanering 2015 

 

Styrelsen 

Styrelsen sammanträder den andra tisdagen i varje månad, utom juli, om ej annat 
beslutas 

Värvning och utbildning av funktionärer till hela klubben 
Genomför lokalbokning, annonsering och massmediakontakter för hela klubbens 
behov 
Svarar för ekonomi och förvaltning för hela klubben, med bibehållen god ekonomisk 
uppföljning och planering 
Genomför uppföljning och planeringsmöten, för hela klubbens verksamhet 

 

Utbildningsgruppen  
 
Planerar och genomför: 

Temakvällar  
Temadagar  
Valpkurser  
Öppna träningar  
Ringträningar Informationsinsatser vid mässor och utställningar  
Rekrytering och utbildning  

 

Uppfödargruppen  

Gruppen planerar 2 till 4 uppfödarträffar under året 

Man planerar att genomföra 3 st uppfödarutbildningar. Valpars beteende, valpning 
och parning samt juridik. 

Verksamheten sker i samarbete med Studiefrämjandet. 
 

Utställningsgruppen 

Genomföra klubbens nationella utställning i Askersund den 8-9 augusti.  

Inofficiell utställning i Kumla sporthall den 21-22 februari. 
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Inofficiell utställning den 28 mars i Botorp, Karlskoga. 

Inofficiell utställning den 3 oktober (valp- och veteran), plats ej bestämd. 

Inofficiell utställning den 4 oktober, plats ej bestämd. 

Förbereder officiella utställningar för 2016 - 2017 - 2018 

 

Domargruppen 

Domargruppen ska arbeta med att boka domare och ringsekreterare till klubbens 
utställningar, inofficiella som officiella. 

Fortsätta arbetet med dokumentera rutiner för att förbättra och förenkla arbetet. 

Anordna: 

Brush up för ringsekreterare 
Utbildning för nya utställningsansvariga (CUA) 
Handlerkurs 
Domargruppskonferens tillsammans med andra länsklubbar 
Ringsekreterarutbildning 
 

Delta på SKKs seminarium domaransvariga och ringsekreteraransvariga samt SKKs 
brush up för CUA-H (handledare för certifierade utställningsarrangörer). 

 

Infomediagruppen 

Fortsätta det viktiga arbetet från förra året på samtliga fronter.  

Verka för att det inköps ett nytt informationstält inför Askersundsutställningen. 

 

Ledarhundsgruppen 

Det är planerat 18-20 träffar under året. 

Besök hos Hund o Kattkliniken i Kumla, ev. besök av en konsulent från SRF. 
Våra träffar grundar sig på förarnas önskemål och behov. 
Även den sociala delen av träffarna är viktig. 
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Disposition av föreningens vinst 
       Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

Eget kapital     - 917 947,24 

Årets resultat         - 3 874,30

Totalt     - 921 821,54 

 

Disponeras enligt följande: 

balanseras i ny räkning      921 821,54

Summa       921 821,54 

 

 

RESULTATRÄKNING     
   2014-12-31  2013-12-31 

Intäkter   1 416 094,29 1 142 741,61 

Rörelsens kostnader  - 190 138,52   - 99 460,87 

Övriga externa kostnader - 965 867,33  -891 017,27 

Personalkostnader  - 264 245,12 - 259 119,95 

Avskrivningar maskiner/invent.         - 2 850,00      -6 825,00 

Ränteintäkter      10 880,98       4 491,26 

Årets resultat       3 874,30 - 109 190,22
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BALANSRÄKNING   

Tillgångar  not 2014-12-31  2013-12-31 

Inventarier  1,2   11 400,00                  0  

Varulager   127 891,89  186 458,54 

Fordringar   144 875,00  161 171,00 

Kassa och bank  693 607,57  611 447,87

S:a tillgångar  977 774,46  962 078,00 

 

Skulder & eget kapital 

Eget kapital 3 921 821,54  917 947,24 

Kort fristiga skulder   55 952,92    44 131,00

S:a skulder och eget kapital 977 774,46  962 078,00 
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

     2014-12-31 2013-12-31 
Panter och säkerheter för egna skulder 
Inteckningar                Inga           Inga 

Ansvarsförbindelser               Inga            Inga 

 

 

 

 

Redovisningsprinciper och kommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen. 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 

Lager 
Lagret har värderats till anskaffningsvärdet. 

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar     % per år 
Materiella anläggningstillgångar 
- Inventarier      20 
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Noter 

Not 1 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

2014-01-01 2013-01-01 
     2014-12-31 2013-12-31 
Inventarier, verktyg och installationer        2 850 kr     6 825,00 
Summa 
 
 
 
Not 2 Inventarier 
     2014-12-31 2013-12-31 
Ackumulerande anskaffningsvärden: 
-Vid årets början         179 120           179 120 
-Inköp under året           14 250 
           193 370     179 120 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  
-Vid årets början         179 120   - 172 295 
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden         - 2 850       - 6 825 
          181 970     179 120
Redovisat värde vid årets slut           11 400                - 
 
 
 
Not 3 Eget kapital 
     2014-12-31 2013-12-31 
Eget kapital vid årets ingång         917 947   1 027 137 
Årets resultat              3 874     -109 190
Eget kapital vid årets utgång          921 821      917 947 
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Rambudget för år 2015   Rambudget för år 2014 

Medlemsavgifter   120 000 kr      120 000 kr 

Bidrag      20 000 kr        23 000 kr 

Utställningsgruppen 1 000 000 kr   1 000 000 kr 

Utbildningsgruppen      30 000 kr        50 000 kr 

Uppfödargruppen      40 000 kr                0 kr 

BPH-gruppen      60 000 kr                0 kr 

Intäkter summa  1 270 000 kr  1 193 000 kr 

  

Utställningsgruppen    800 000 kr   800 000 kr 

Utbildningsgruppen      45 000 kr     40 000 kr 

Uppfödargruppen     30 000 kr              0 kr (ingick i utb.gruppens budget) 

BPH-gruppen      40 000 kr              0 kr 

Övriga driftkostnader:    355 000 kr   353 000 kr 

    varav Styrelsekostnader     60 000 kr      60 000 kr 

    varav lokalkostnad klubbhus     90 000 kr      75 000 kr 

    varav Kurs- och konferens     40 000 kr      35 000 kr 

    varav avskrivningar/lagerförändring 50 000 kr      10 000 kr 

    varav Övrigt        5 000 kr      23 000 kr 

    varav Leasing kopieringsmaskin     90 000 kr  

    varav Förvaltning (revision)     20 000 kr  

Summa kostnader 1 270 000 kr  

Beräknad vinst 0 kr  
 

 
120 000 kr
13 

    30 000 kr (inköp av material) 

1 193 000 kr 

0 kr 
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R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e 

 

Undertecknad vald av årsmötet, för verksamhetsåret 2014 Örebro läns 
Kennelklubb som sakrevisor, får efter genomgång och granskning av 
verksamheten och styrelseprotokoll samt insyn om ekonomi och 
förvaltning avge följande: 

 

Räkenskaperna är förda med stor noggrannhet, styrelsebesluten är 
uppföljda och genomförda. 

Då det under revisionen inte framkommit någon anledning till 
anmärkning, tillstyrker jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

 

Örebro/Nora 2015-02-25 

 

…Kjell Fallberg……………………………………………. 

Kjell Fallberg 

Sakrevisor 
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Valberedningens förslag till ÖLKK´s  årsmöte  2015-03-07 

 

Ordförande             Ebba von Schéele     nyval 1 år 

Vice. ordförande     Claes Bergström       nyval 2 år 

                                Annelie  Finnebäck   omval 2 år 

                                Maria Stelin               nyval  2 år 
 

                                 Leif Bergqvist             valdes på  2 år 2014  

                                 Göran Auoja               valdes på  2 år 2014 

                                 Jeanette Gruvman      valdes på 2 år 2014 

 

Supleant                   Bosse Paurell          omval 1 år 

                                 Inger Wallenius        omval 1 år 

                                 Tarja Räihä                nyval 1 år 

 

 

KPMG                       Martin Ingberg   auktoriserad revisor  nyval 1 år  

                                  Charlotte Ekman  suppleant  auktoriserad revisor 

                                  Bernt Eriksson    sakrevisor   1 år 

                                  Ingrid Andrén    sakrevisor  suppleant 

 

 



 


