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Södra Norrbottens Kennelklubb 

 

Dagordning Förenklat Årsmöte 

 
1.Allmän information om mötestypen och det aktuella mötet. Inget beslut fattas 
under denna punkt. 

 

2. Kallelse 
Fråga om mötet blivit kallat till enligt reglerna ovan. Beslutet fattas med enkel 

majoritet (bifall/avslag). 

 

3. Val av justeringspersoner 
Vissa banker accepterar inte elektroniska signaturer och/eller ett protokoll 

endast undertecknat av en person. Mötet behöver därför välja två justerare 

som vid behov kan justera det fysiska protokollet. Justerare föreslås av 

valberedningen. 

 

4. Redovisning av föregående verksamhetsår 
Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse. Beslut att fastställa underlaget fattas med enkel 

majoritet (bifall/avslag). 

5. Ansvarsfrihet 

 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fattas med enkel majoritet 

(bifall/avslag) och med revisorernas förslag som utgångspunkt. Om 

ansvarsfrihet inte meddelas kommer resterande del av årsmötet 

ogiltigförklaras och Föreningskommittén kontaktar klubben för uppföljning och 

vidare hantering av situationen. 

6. Rambudget 

 
Beslut om rambudget för 2020 fattas med enkel majoritet. Finns det ett 

alternativt förslag från revisorerna ställs de två förslagen mot varandra, annars 

har mötesdeltagarna bara möjlighet att rösta på den föreslagna rambudgeten 

eller att avstå från att delta i beslutet. 

7. Val 

 
Har inga nomineringar kommit in till valberedningen finns det bara ett förslag 

att ta ställning till. Under dessa förutsättningar har deltagarna alternativen att 

anta valberedningens förslag, eller att avstå från att rösta. 

 

Val av ordförande 

Val av ordförande sker med relativ majoritet – den kandidat som får flest röster 

väljs till ordförande. 

 

Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 

Val av ledamöter och suppleanter sker antingen var för sig eller ur en 

gemensam pott. 

 

Om valen sker ur gemensam pott avgörs posten i styrelsen av antalet röster. 
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Den som får flest röster får den längsta tillgängliga mandatperioden som 

ordinarie ledamot, därefter kortare mandatperiod (exv. fyllnadsval), därefter 

suppleantpost. En anledning till använda gemensam pott för valen är att det 

annars endast går att kandidera till en post, en sådan ordning kan vara 

besvärlig om det exempelvis ska genomföras flera fyllnadsval eller om det är 

svårt att hitta kandidater till en eller flera av posterna. 

Valet sker med tillämpning av enkel överförbar röst (för fördjupning på 

engelska klicka här) för att i största mån undvika att röster blir betydelselösa. I 

omröstningsmetoden ska den röstande rangordna kandidaterna efter 

preferens. 

 

Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Samma hantering som för ledamöter och suppleanter till styrelsen (p.7). 

 

Val av sammankallande i valberedningen 

Samma hantering som val av ordförande (p. 6). 

 

Val av ledamot/ledamöter i valberedningen 

Om en ledamot ska väljas sker valet med samma hantering som val av 

ordförande (p. 6). Om flera ledamöter ska väljas sker valet med samma 

hantering som val av ledamöter och suppleanter till styrelsen (p. 7). 

Om klubben önskar genomföra sina val på annat sätt än arbetsordningen 

föreskriver kan punkten anpassas efter samråd med Föreningskommittén. 

Notera dock att ingen kandidat kan kandidera till mer än en post. 

 

3.2 Reservationer 

Mötesdeltagare kan reservera sig mot förslag, reservationen förs till protokollet om 

förslaget vinner mötets bifall. Reservationer mejlas till fk@skk.se innan mötets 

avslutande. 

 

4. Anpassning av mötet 
Anpassning av mötets innehåll och beslutspunkter utöver vad som framgår av denna 

arbetsordning kan endast ske efter samråd med SKKs Föreningskommitté. 

 

5. Efter mötet 
När mötet är avslutat tar mötesfunktionären från SKKs kansli fram ett protokoll över 

fattade beslut, signerar det och sänder det till klubbens styrelse tillsammans med en 

deltagarlista och en beslutsrapport från VoteIT. 
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Verksamhetsberättelse för Södra Norrbottens Kennelklubb 2019 

 

 

Utställningar 

Klubben har på grund av Corona covid -19 inte kunnat genomföra de planerade officiella 

utställningarna detta år. 

  

Klubben har anordnat två träningsutställningar under året 2020  

Norrbottens Vackraste blev även den inställd på grund av Covid – 19 och de restriktioner som 

FHM och Regering 

 

Utbildningar/ Föreläsningar 

• Inga föreläsningar eller aktiviteter har genomförts med studiefrämjandet på grund av 

FHM och regeringens restriktioner. 

 

• Ring- och social träning både som ”kompisträning” och med Gunnar Norlin som 

”gästdomare” har genomförts dels inomhus under januari – april 2020, därefter 

utomhus under våren och sommaren, samt åter inomhus under september – november 

på Rögers i Luleå. Aktiviteterna inställdes från mitten av november i enlighet med 

SKK och FHM riktlinjer. 

 

• 21 – 22 mars 2020 CUA utbildning, Trångfors. Kursledare: Saila Suorsa 

 

• 25 – 26 juli 2020 Anatomi- och bedömning, Grans, Öjebyn. Kursledare: Kurt Nilsson 

 

• 26 september 2020 arrangerades en välbesökt genetikföreläsning med fördjupning på 

Grans, Öjebyn. Föreläsare: Kurt Nilsson 

 

Beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH) 2020 

 

• 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. 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. Med 

anledning av detta har vi sällan kunnat ta emot mer än ett fåtal hundar per tillfälle. 

Totalt har vi att beskriva 48 hundar. Under året har vi ej erbjudit några sk. 

uppfödardagar.  

 

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

Intresserade har anmält sig via BOKA .se. information till deltagarna har skett genom 

att skicka meddelande via: bph@snkk.se   

 

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

självkostnadspris. 

 

• Beskrivningstillfällena har ej varit öppna för publik att närvara. 

mailto:bph@snkk.se
mailto:bph@snkk.se
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• Vi har utvärderat årets säsong. Vi kan konstatera att efterfrågan är större än tillgången, 

därför kommer vi att se över antalet testtillfällen, funktionärer och testledare 

  

                                                          

Övriga aktiviteter 

Alla aktiviteter som var planerade för ungdomar under 2020 har ställts in på grund av att vi 

inte kunnat genomföra dem på grund av de restriktioner som FHM och regeringen fastställt 

covid -19 

 

Medlemmar 

2131medlemmar 31 december 2020  

 

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 Inger Laitamaa  

Ringsekreterarutbildning / brush up Gerd Larsson /Inger Laitamaa 

BPHansvarig Susanna Thyni 

Webbansvarig Jennie Lönnberg 

  

Web/hemsida och sociala medier 

Jennie har kontinuerligt uppdaterat hemsidan och Facebook. 

Det finns även ett instagramkonto. 

 

Ekonomi 

Se den ekonomiska rapporten 

 

Sammanträden 

Styrelsen har under 2020 verksamhetsår hållit 6 protokollförda styrelsemöten,  

Medlemsträff/ info om vad som sker i Länsklubben har inte kunnat genomföras information 

har skett genom sociala medier. 

 

Ordinarie Årsmötet 2020 

Valde vi att ställa in och flytta fram till nästkommande år på grund av covid -19 och de 

restriktioner som utfärdats. 

 

Lokala Kennelklubbar 

Piteå hundsällskap startade upp sin verksamhet 29 juni 2020  

Kalix Kennelklubb, fortsätter med sin verksamhet 

Luleå Hundvänners Lokala Kennelklubb, fortsätter med sin verksamhet 
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Styrelsen 

Styrelsen har under 2020 bestått av: 

 

Ordförande: Anna-Karin Laitamaa   

ordforande@snkk.se 

Vice ordförande: Jennie Lönnberg   

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  

Webbansvarig: Jennie Lönnberg webmaster@snkk.se 

Domaransvarig: Anna-Karin Laitamaa domare@snkk.se 

 

 

Valberedningen:  

Maria Sandlund (Sammankallande) 070-6838652 

Catarina Henriksson 

 

 

 

Slutord 

Ett stort tack till er alla som deltagit på våra föreläsningar och utbildningar och är kvar som 

medlemmar och ställt upp vid våra tränings utställningar. Vi tackar medlemmarna för 

förtroendet detta ovanliga år. 

Vi önskar länsklubben en fortsatt trevlig och produktiv fortsättning 

 

Styrelsen 

 

Anna-Karin Laitamaa   Jennie Lönnberg 

 

 

Jean Häggkvist   Mona Lind-Jonasson 

 

               

Anette Jonsson    Gunnar Norlin  

 

       

Susannah Thyni   Kerstin Johansson 

 

   

mailto:ordforande@snkk.se
mailto:ordforande@snkk.se
mailto:nirsanskelly2@gmail.com
mailto:nirsanskelly2@gmail.com
mailto:sekreterare@snkk.se
mailto:sekreterare@snkk.se
mailto:priserplaketter@snkk.se
mailto:priserplaketter@snkk.se
mailto:information@snkk.se
mailto:information@snkk.se
mailto:webmaster@snkk.se
mailto:webmaster@snkk.se
mailto:domare@snkk.se
mailto:domare@snkk.se
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Kennelkonsulenter i länet 

Kennelkonsulenterna i Södra Norrbotten har under 2020 gjort totalt 19 besök hos uppfödare 

som är medlemmar i SKK. På grund av Covid-19 har vi fått direktiv av SKK att inte göra 

besök.  

 

Birgit Andersson 

Ulla-Britta Ideryd 

Maria Sandlund 
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Förslag till 

Verksamhetsplan för 2021 

 

• Kurser 

• Utbildningar 

• Föreläsningar 

• Nordic utställning 21,22,23 maj 

• Nordic utställning 16,17,18 juli 

• Ring/socialträning 

• Styrelseutbildningar 

• Länsklubbskonferens 

• Kennel fullmäktige 

• Ordförandemöten 

• Fler arrangemang kan tillkomma under året 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


