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Södra Norrbottens Kennelklubb 

Dagordning vid ordinarie Länsklubbsårsmöte 



Forum, Älvsbyn 29 mars kl. 13.00 

§1. Justering av röstlängd 

§2. Val av ordförande för mötet 

§3. Styrelsens anmälan om protokollföring vid årsmötet 

§4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 

§5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av medlem och 

av personer, enligt §8 mom.3 

§6. Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt 

kallade 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse 

§8. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om 

enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§10. Val av tre personer, som skall förbereda val av valberedning 

§11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

§12. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande 

verksamhetsår 

§13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i 

styrelsen enligt §9 mom. 1 samt beslut om suppleantens 

tjänsgörningsordning 

A/ Val av ordförande för ett år 

B/ Val av vice ordförande 

C/ Val av ordinarie ledamöter för två år 

D/ Val av suppleanter för ett år 

§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  

§18. Proportioner 

§19. Mötet avslutas med utdelning av championat rosetter samt 

diplom, samt avtackningar 

 

 

Verksamhetsberättelse för Södra Norrbottens Kennelklubb 2019 

 
 



Utställningar 

Klubben har arrangerat två officiella utställningar,  

En nationell utställning 25–26 maj där 1430 anmälda hundar deltog 

En Internationell utställning 13–14 juli där 2051 anmälda hundar deltog 

Ungdomskommittén anordnade juniorhandling i samband med SNKK:s nationella och internationella 

utställning. 

 

Klubben har anordnat en inofficiell utställning,  

Norrbottens Vackraste 28 december 2019 med 90 anmälda hundar, i samarbete men  

Norra Norrbottens kennelklubb samt sponsrad av bland annat Piteå Kommun, Pite havsbad 

 

Utbildningar/ Föreläsningar 

19–20 januari -2019 CUA utbildning med Eva Löwenstein där 7 deltog och utbildades. 

26/1–2019 Start av ringsekreterarutbildning som hålls av Gerd Larsson med 8 stycken deltagare. 

28/4–2019 Brush up för ringsekreterare med Gerd Larsson där 16 ringsekreterare deltog 

2 september-2019 Ordförande/viceordförande möte Stockholm Anna-Karin Laitamaa och Jennie 

Lönnberg 

26–28 september -2019 Länsklubb och Kennelfullmäktige Västerås Anna-Karin Laitamaa, Susannah 

Thyni och Gunnar Norlin 

24 november-2019 CUA utbildning i Umeå Susannah Thyni deltog 

I samverkan med Studiefrämjandet har följande kurser och aktiviteter genomförts: 

• Ring- och socialträning 4 olika grupper i inomhuslokal i Luleå. Cirkelledare Susannah Thyni. 

• Hunduppfödarutbildning i Luleå. 13 personer fullföljde och kunde godkännas. Diplom 

utdelades på årsmötet 2019. Utbildare var Maria Sandlund och Maria J Johansson, båda 

certifierade handledare uppfödarutbildning. 

• SNKK erbjöds att vara medvärdar vid Studiefrämjandets föreläsning i Luleå med Fredrik 

Steen ”Är du din hunds bästa vän” 311 personer i publiken.   

• Fortsättningskurs Anatomi och Bedömning i Luleå. Teori och praktik. Utbildare Cindy 

Pettersson. 14 deltagare.    

 

Beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH) 2019 

 

• BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Det är 

till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som 

under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som 

familje-, sällskaps- och arbetande hundar. 

 

• SNKK har under året arrangerat BPH vid 12 tillfällen. Banan ägs av Grans 

Naturbruksgymnasium som också ser till att den är funktionsduglig. De flesta av 

funktionärerna arbetar på skolan. Beskrivningstillfällena har genomförts utanför deras 

ordinarie arbetstid på tidiga kvällar. Med anledning av detta har vi sällan kunnat ta emot mer 

än ett fåtal hundar per tillfälle. Totalt har vi dock uppnått årets mål som var att beskriva 60 

hundar. Under året har vi kunnat erbjuda några sk. uppfödardagar. Uppskattat antal hundar 

som vi ej haft möjlighet att erbjuda plats är 20–25 st.  

 

• Information om anmälningsrutinerna har funnits på SNKK:s hemsida och Facebook. 

Intresserade har ställt sig på kölista genom att skicka meddelande till: bph@snkk.se  Efter att 

ha tackat ja till erbjuden plats har deltagarna betalat anmälningsavgiften till SNKK. 

 

• I anslutning till beskrivningen har funnits möjlighet att köpa BPH-rosett till självkostnadspris. 

mailto:bph@snkk.se
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• Beskrivningstillfällena har varit öppna för publik att närvara, för att se hur det går till och lära 

sig mer om hundars mentalitet/beteenden. 

 

• Vi har utvärderat årets säsong. Vi kan konstatera att efterfrågan är större än tillgången, varför 

vi påbörjat planeringen av utbildningstillfällen för fler funktionärer. Därutöver kommer vi att 

se över rutinerna kring anmälan och betalning samt ev. möjligheter att göra en lokal 

prioriteringsordning. 

 

• Studiefrämjandet har gett oss stöd genom att hantera betalning av arvoden och sociala avgifter 

mm.  

                                                          

Övriga aktiviteter 

Rasparaden på Grans där deltog 20 olika hundraser. 

Under hösten -2019 I samarbete med Studiefrämjandet har det anordnats Ring och social träning och 

hållits av Susannah Thyni i Luleå 

 

24 november Skyltsöndag i samarbete med Visit Piteå bjöd vi på glögg och pepparkaka  

 

Påsklovsaktivitet för ungdomar den 17/4–2019 på Hundvis, Piteå där 18 barn deltog, aktiviteten 

sponsrades av Piteå Kommun och hölls av Anna-Karin Laitamaa 

Sommarlovsaktivitet för ungdomar den 7/8–2019 på Fagervik, Piteå där 4 barn deltog, aktiviteten 

sponsrades av Piteå kommun och hölls av Wilma Laitamaa och Ida Holmgren 

Höstlovsaktivitet för ungdomar den 31/10–2019 på Hundvis, Piteå där 19 barn deltog, aktiviteten 

sponsrades av Munksundsbo och hölls av Anna-Karin Laitamaa och Anne Karlsson 

 

Medlemmar 

2071 medlemmar 31 december 2019  

 

Förråd 

SNKK hyr ett förråd i centrala Piteå, där det mesta material förvaras samt ett förråd i Sjulnäs där tält 

mm förvaras. 

 

Kommittéerna 

Utställningsansvariga Anette Jonsson och Susannah Thyni 

Domaransvarig/domarkordinator Anna-Karin Laitamaa 

Utbildningskommittén Gunnar Norlin och Susannah Thyni 

Ungdomskommittén Maria Sandlund 

Ringsekreteraransvarig Susannah Thyni  

Ringsekreterarutbildning /brush up Gerd Larsson /Inger Laitamaa 

BPH ansvarig Maria Johansson 

Webbansvarig Jennie Lönnberg  

 

Web/hemsida och sociala medier 

Jennie har kontinuerligt upp daterat hemsidan och Facebook. 

Det finns även ett instagramkonto. 

 

Ekonomi 

Se den ekonomiska rapporten 

 

Sammanträden 

Styrelsen har under 2019 hållit 14 protokollförda styrelsemöten,  

Medlemsträff/ info om vad som sker i Länsklubben 28/7–2019 på Kalix Kennelklubb där 12 

medlemmar deltog  



Medlemsträff/info om vad som sker i Länsklubben 17/11–2019 på Grans naturbruksgymnasium där 4 

medlemmar deltog 

 

Ordinarie Årsmötet/ extra årsmötet 

55 röstberättigande medlemmar, deltog på årsmötet som hölls i Luleå 2019 03 24 

66 röstberättigande medlemmar, deltog på extra årsmötet som hölls i Luleå 2019 05 21 

 

Lokala Kennelklubbar 

Grans Lokala Kennelklubb, lades vilande 2019 02 27 

Kalix Kennelklubb, fortsätter med sin verksamhet 

Luleå Hundvänners Lokala Kennelklubb, fortsätter med sin verksamhet 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under 2019 bestått av: 

 

Ordförande: Anna-Karin Laitamaa  (20190521) 

ordforande@snkk.se 

Vice ordförande: Jennie Lönnberg  (20190521) 

lonnbergjennie@gmail.com 

Ledamot/kassör: Mona Lind-Jonasson  

ekonomi@snkk.se 

Ledamot/utbildningsansvarig: Gunnar Norlin  

nirsanskelly2@gmail.com 

Ledamot/sekreterare: Jean Häggkvist  

sekreterare@snkk.se 

Ledamot/Priser,plakettansvarig/Utställningsansvarig:  

Anette Jonsson  

priserplaketter@snkk.se, utstallningar@snkk.se 

Ledamot/utbildningsansvarig/Utställningsansvarig:  

Susannah Thyni  

information@snkk.se, utbildning@snkk.se 

Suppleant: Kerstin Johansson (20190521) 

Webansvarig: Jennie Lönnberg webmaster@snkk.se 

Domaransvarig: Anna-Karin Laitamaa domare@snkk.se 

 

Valberedningen:  

Maria Sandlund (Sammankallande) 070-6838652 

Catarina Henriksson 

Lena Johansson (20190324-20190523) 

 

Slutord 

Ett stort tack till er alla som ställde upp vid våra utställningar och utbildningar. Vi tackar 

medlemmarna för förtroendet under året. 

Vi önskar länsklubben en fortsatt trevlig och produktiv fortsättning 

 

Styrelsen 

 

Anna-Karin Laitamaa Jennie Lönnberg 

 

Mona Lind-Jonasson Anette Jonsson 

 

Jean Häggkvist Gunnar Norlin 

 

Susannah Thyni Kerstin Johansson 
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Kennelkonsulenter i länet 

 

Piteå 2020-03-03 

 

Kennelkonsulenterna i Södra Norrbotten har under 2019 gjort totalt 105 besök hos uppfödare som är 

medlemmar i SKK. 

 

Birgit Andersson 

Ulla-Britta Ideryd 

Maria Sandlund 

Monica Öhman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Förslag till 

Verksamhetsplan för 2020 

 

• Kurser 

• Föreläsningar 

• Inofficiell utställning 10 April 

• Nationell utställning 30-31 maj 

• Internationell utställning 18-19 juli 

• Ring/socialträning 

• Styrelseutbildningar 

• Länsklubbskonferens 

• Ordförandemöten 

• Fler arrangemang kan tillkomma under året 

 

 

 

 

 

 

 


