Årsmöteshandlingar

2020

Föredragningslista vid Länsklubbsårsmöte

1

Årsmötets öppnande

2

Justering av röstlängd

3

Val av ordförande för mötet

4

Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

5

Val av två justeringspersoner som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom rösträknare.

6

Beslut om närvaro och yttranderätt 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 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 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 tjänstgöringsordning.

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 hänskjuts till länsklubbsmötet eller
som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet.

18

Länsklubbsårsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Nordskånska Kennelklubben avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret
2020.
Styrelsen
Ordförande

Christina Bjerstedt Ohlsson, vald på 1 år
Ordinarie ledamöter

vice ordf. &
specialklubbsansvarig
kassör
sekreterare
PR- och medlemsansvarig
Utställningsansvarig
Utbildningsansvarig
Webmaster

Anneli Jönsson, vald till 2021

Suppleanter

Margaretha Forsander Ekman, vald på 1 år
Thomas Pettersson, vald på 1 år
Emma Prahl, vald på 1 år

Revisorer

Ulrika Lindstedt, vald på 1 år
Mats Persson, vald på 1 år

Revisorsuppleanter

Anneli Ohlsson, vald på 1 år
Per Ottosson, vald på 1 år

Valberedning

Jan-Ingvar Andersson, sammankallande, vald till 2021
Anna Westling, vald till 2021
Bodil Arvidsson, vald till 2022

Marie Callert, vald till 2022
Anneli Siöland Einarsson, vald till 2022
Jerker Arvidsson, vald till 2021
Linda Friberg-Andersson, vald till 2021
Lise-Lotte Persson, vald till 2022
Monica Berger Nilsson, vald till 2022
Tommy Lindstedt (f.d. Rubin), vald till 2021

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 3026
Årsmöte
Årsmötet avhölls den 15 mars 2020 på Hässleholmsgården i Hässleholm.
31 röstberättigade var närvarande.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året avhållit 10 styrelsemöten, 5 fysiska och 5 digitala.

Kommittéer
Utställningskommittén
NSKKs utställningssäsong inleddes med den traditionella valp- junior och
veteranutställningen den 22-23 februari med 813 anmälningar.
Vår Nordic dog showutställning och Gröngölingsutställningen blev pga Covid-19 inställd.
Utställningsansvarig
Linda Friberg-Andersson
Utbildningskommittén
Utbildningskommittén har bestått av
Lise-Lotte Persson Ordf.
Vi har även vid behov tagit hjälp av personer utanför kommittén.
Utbildningskommitténs mål är att våra medlemmar ska få viktiga och intressanta utbildningar
för att fördjupa kunskaper i olika ämnen, både för uppfödare och den ”vanliga” hundägaren.
Några av föreläsningarna planerades i vanlig ordning för att passa särskilt till
uppfödarutbildningarna. Tyvärr blev de flesta inställda pga Covid-19.
Kommittén har även planerat 2021 års utbildningar, vi har skaffat en licens i Zoom för att
kunna genomföra dessa digitalt tills myndigheternas rekommendationer för Covid-19 gör det
möjligt att träffas fysiskt.
Lise-Lotte Persson
Utbildningskommittén
Domarkommittén
Kommittén har under verksamhetsåret bestått av Christina Bjerstedt Ohlsson, Fredrik Nilsson,
Marie Callert och Emma Prahl.
Vi har haft fortlöpande telefon- och mail och möten betr. domarengagemangen till våra
utställningar.
Kommittén har också ansvaret för att engagera domare till valp-junior och
veteranutställningen som planeras för genomförande i augusti 2021.
För domarkommittén
Christina Bjerstedt-Ohlsson

Pr och medlemskommittén
Den största uppgiften för dessa kommittéer är att bevara Nordskånska kennelklubbens
positiva framtoning av klubben.
Vi gör även PR för klubben på våra utställningar. Detta har gjort att vi har ett väldigt gott
renommé i hela Sverige och resten av hundvärlden.
Ordförande i PR kommittén
Jerker Arvidsson

Kennelkonsulenter
Auktoriserade kennelkonsulenter är Christina Thursfield, Bodil Söderström samt Birgitta
Persson. Samarbete görs över länsklubbsgränserna och en del besök utförs tillsammans med
grannlänsklubbarnas konsulenter.
Under 2020 har konsulenterna utfört ? besök hos medlemmar/uppfödare i Skåne.
Ekonomi
Klubbens ekonomiska situation framgår av resultat och balansräkning.
Årsprogram
Årsprogrammet har legat ute på hemsidan samt programpunkterna har även publicerats
löpande på Facebook under året.
Inför 2021 skickades även ut en kalender med personlig kallelse till årsmötet.
Ordförandens summering av verksamhetsåret
Nu lämnar vi 2020 bakom oss. Det har varit ett mycket märkligt år då covid-19 drabbat
världen och vi inte har kunnat ha träffar, utställningar m.m. som vanligt.
Även 2021 kommer att präglas av flera inställda arrangemang, bl.a. har vi redan tagit beslut
att ställa in majutställningen. De flesta länsklubbar har också tagit samma beslut om sina
utställningar.
Vi har dessutom genomfört några exteriörbedömningar på efterfrågan från olika
uppfödare/hundägare. Ingen aktiv annonsering får göras av klubben utan man måste själv ta
kontakt.
Ekonomin är så pass bra att vi kan fortsätta ha de flesta av våra medlemsaktiviteter gratis eller
till en ren självkostnad vilket är en av våra ambitioner.
Vi har även köpt in en licens i Zoom för att kunna genomföra föreläsningar via webben.
Medlemsantalet har för första året på länge ökat något vilket är glädjande.
Inför 2020 beslöt vi att göra ett uppehåll med almanackan och endast annonsera våra
aktiviteter på hemsida och Facebook. Den har varit en stor kostnad och även ett stort arbete
som vi inte trodde uppskattades. Men när den inte dök upp i brevlådan hos medlemmarna som
vanligt verkade den vara saknad. Vi beslöt därför att återinföra den och våra medlemmar fick
den i brevlådan runt nyår.

Hässleholm 2021-02-10

Christina Bjerstedt-Ohlsson, ordförande

