ÅRSMÖTE
11 maj 2021

Gästriklands Kennelklubb

Dagordning för Gästriklands Kennelklubbs årsmöte 2021-05-11

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 enl § 11
15. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande enl § 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.
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Styrelsen för Gästriklands Kennelklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse
avseende verksamhetsåret 2020.

STYRELSE
Den av årsmötet valda styrelse har haft följande sammansättning.
Ordförande:

Jenny Lärka

Viceordförande:

Ann-Charlotte Andersson

Ordinarie Ledamöter:

Anders Horvath
Maria Gustafsson
Helene Björkman t.o.m. 13 november 2020
Elin Brodin
Cecilia Holmgren fr.o.m. 14 november 2020
Sanna Vårvik

Suppleanter:

Cecilia Holmgren t.o.m. 13 november 2020
Märtha Hammarlund

Adjungerad:

Kajsa Hörberg-Blom

Revisorer:

ER Revisionsbyrå
Bengt-Olof Brandt

Revisorssuppleanter:

ER Revisionsbyrå
Matz Andersson

Valberedningen:

Malin Karlsson, sammankallande
Erna-Britt Nordin
Maria Nilsson

Gästriklands Kennelklubb hade per den 31 december 2020 totalt 1393 medlemmar. Därav var
1254 fullbetalande medlemmar, 85 familjemedlemmar, 1 hedersmedlem, 16 provmedlemmar
och 48 ungdomsmedlemmar.

ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte avhölls den 12 mars 2020 kl 19.00 i Jernvallsskolans matsal med totalt 21
röstberättigade medlemmar.
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STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft 7st protokollförda möten. Därutöver har löpande kontakt via
telefon, mail och Facebook 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. 16-20
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 resultat- och balansräkning.

MEDLEMSVERKSAMHET
Den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen har genomförts enligt följande:

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
Den 7 mars hade vi inofficiella valp- & veteranutställning, det var Pernilla Wallin och
Samuel Carlid som dömde 106st hundar i ridhuset i Rörberg

KURSER, FÖRELÄSNINGAR, SAMMANKOMSTER
Ringträningarna
Vårens ringträning -5 tillfällen
Här var det mellan 16-22 deltagare per pass, Coronan hade inte fått ett riktigt fäste än och vi
kunde hoppas på utställningarna som låg på senhösten.
Höstens ringträningar -5 tillfällen
Här var det allt glesare i deltagare antalet här var det mellan 6-10 st per tillfälle. Och vi håller
avstånd mer tydligt och de flesta utställningarna var inställda, så många var bara på plats för
den sociala delen.

Fototävling & Julkalender
Vi har haft en adventskalender på hemsidan som vi gjorde som en tävling. Varje dag
presenterades en ny ras/hund i 24 dagar som våra medlemmar fick rösta fram en vinnare.
Vinnare blev en Dvärgschnauzer, vit.
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Anatomikurs 5 & 6 september 2020
Det var Sara Nordin som hade två mycket omtyckta kursdagar på Älgripans kursgård i
Årsunda, på lördagen var det 9st deltagare och på söndagen var det 7st deltagare.

Hundpromenader
Hundpromenaden i maj- Här deltog det ca 12 hundar och deras ägare, vädret var bra och vi
pratade med varandra underpromenaden runt sjön i Högbo.
Promenaden är till för alla hundägare, medlem som icke medlem.
Promenaden i oktober- Där deltog det 4st, då var vädrets makter inte med oss och det regnade,
men de tappra hundägare som kom traskade glatt med mig runt sjön i Högbo.

COVID-19
Året 2020 har varit speciellt med anledning utav Covid-19 pandemin som utbröt ordentligt
även i Sverige mitten utav mars 2020. De restriktion som utfärdades utav myndigheter och
regering våren 2020 gjorde att vi tvingades ställa in flertalet av årets aktiviteter så som:
Gästrikemästaren 2019 som skulle ha hållits i Göranssons Arena den 21a mars 2020
Föreläsning med Agria; Hur mår min ras? Som skulle anordnatsden 30 mars 2020.
Den årliga inofficiella utställningen i Boulognerskogen, den 21 maj 2020
Högbo Nordic Dog Show som skulle ha avlöpt den 1-2 september 2020
Inofficiell utställning i Rörberg 14 november 2020
Detta gjorde även att vi blev enormt försiktiga i att planera nya aktiviteter och avvaktade läget
för att slippa göra deltagarna besvikna genom att behöva ställa in i sista minuten.

SKK KURSER OCH REPRESENTATION
MEDLEMSINFORMATION
Hemsidan och Facebook är de forum där information om våra arrangemang publiceras som
våra medlemmar kan ta del av. Dessa plattformar i kombination med mail har kunnat
användas vid inställda arrangemang p.g.a. Covid-19. Det bemannade kansliet har kunnat svara
på frågor och sekreterare har sett till att de frågor som inkommit via mail 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. Klubbens medlemmar som kommit på utlysta aktiviteter och haft förståelse för
inställda aktiviteter under det gångna något speciella året.
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.
Gävle den

2021-03-25

Kommentar till resultatrapporten. Största delen av förlusten beror på en bokslutsdisposition.
En rättelse bestående av återföring av Roburfondens värde till anskaffningsvärdet. / Kajsa
Hörberg Blom, kassör
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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.
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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 i god tid på hemsidan och vår
Facebooksida, håll utkik där om vad som gäller för respektive aktivitet. Till vilka aktiviteter
det krävs anmälan, kostnader o.s.v.

Information
Styrelsen för Gästriklands kennelklubb anser det vara viktigt att dess medlemmar hålls väl
informerade om de aktiviteter som anordnas. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och kansliet
kan även ge information till medlemmar under dess öppettid. Klubben har även en sida på
Facebook där det uppdateras med information och evenemang kontinuerligt.
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.

Utställningsverksamheten
Inofficiell utställning
Att vid ett släppande utav restriktioner anordna en eller två inofficiella utställningar bland
annat den årliga som hålls i Boulongnerskogen i Gävle på våren normalt.
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Officiell utställning
Internationell Dog show hålls i Högbo bruk, Sandviken den 18-19 september 2021.

Exteriörbedömning
Exteriörbedömningar planeras att hållas under våren 2021.

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 ät att tillhandahålla utbildning för uppfödare, utställare, nya hundägare och
”den hundägande allmänheten”.
Planerade under 2021 är;
CUA
Föreningsteknik
Valpkurser
Ringsekreterare utbildning
Brush Up för Ringsekreterare
Nästan alla utbildningar sker i cirkelverksamhet i samverkan med Studiefrämjandet.

Utställningsträning
Utställningsträning utomhus vecka 19-23 och 32-36, tisdagar i Gävle och onsdagar i
Sandviken.
Eventuellt anordnas utställningsträning inomhus inför vintersäsongen.
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Föreläsningar
Håll utkik på hemsidan/Facebook då föreläsningar som planeras in under året publiceras där.
Planerade 2021 är;
Föreläsning med Agria, Hösten/Vintern 2021
Föreläsning inom Genetik, Hösten/Vintern 2021
Föreläsning om Anatomi, Hösten/Vintern 2021
Fototävlingar
Planeras att anordna olika fototävlingar på hemsidan/Facebook.

Årsmöte
Preliminärt Den 11 Maj kl 19.00 är det årsmöte. Plats: Jernvallsskolans matsal, Hamngatan
20, Sandviken

Övrig information
Hemsida adress:
Telefon till kansliet:
E-post:
Adress kansliet:
Bankgironr:

www.skk.se/gakk
026-10 56 00
sekreterare@gastriklandskk.se
Norra Slottsgatan 22 B, 803 23 Gävle
401-0252

Presentation av valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar
Sofia Flodin
Jag heter Sofia Flodin och har jämthund och drever (maken jagar och tränar dem, jag fixar och hjälper till med
hundarna all annan tid)
Min föreningsvana: varit med i styrelsen i en byförening här i Valbo i några år (Bäcksby föreningen). När jag var
ung och bodde i Hudiksvall var jag suppleant och senare kassör i Hudiksvalls hundungdom samt driven klubben
och i lokala kennelklubben. Hade då en Cavalier King Charles Spaniel.
Skulle jag bli vald får ni en pigg, glad, ordningsam och driven person med nyfikna ögon på föreningen.
Hoppas vi ses!
Sofia
Eva Ekelund
Jag heter Eva Ekelund Larsson och är en fd nollåtta som bor i Gävle sedan åtta år tillbaka. Innan dess bodde jag
några år i Kalmar.
Jag har i dagsläget tre pudeltjejer, har en liten uppfödning med kennelprefixet Iconic. När jag bodde i Kalmar så
var jag med i brukshundklubbens utställningskommitté. Jag hoppas kunna bidra med idéer och förslag på
aktiviteter.
När vi så småningom får börja att umgås igen så tror jag att det finns ett stort uppdämt behov av utställningar
och andra aktiviteter med våra hundar.Med vänlig häsning
Eva
Cathrine Broéng
Hund/hundar: Minibullarna, Unni, -Cassie, och Dewi!
Tidigare erfarenheter i föreningesliv: Varit aktiv i Collieklubben, suttit i stytelsen, utställningskommittén samt
drivit korthårskommitté när den korthårige collien var numerärt mindre än långhårscollien.
Vad tror du att du kan bidra med till klubben/styrelsen?
Tänker att jag kan hjälpa till med många olika saker men sponsring och evenemang tillhör min vardag som
Agria-ombud.
Cathrine

Pernilla Wallin
Just nu har jag endast 2 st Newfoundlandshundar. Jag har suttit i GÄKKs styrelse tlll och från sedan början på
90-talet. Har erfarenhet och positiv energi.
Pernilla
Harriet Sandberg
Jag har suttit med i labradorklubbens sektion Gästrike/Dalarna. Ordförande, sekr i Svenska Mastiffklubben. nu i
valberedningen Varit domaransvarig i Svenska Dvärghundklubben. Suttit i GÄKKs valberedning. Varit sektr i
Bullmastiffg och Mastiffvänneerna. Nu är jag domaransvarig i Svenska Molosser- och herdehundsklubben samt
suppleant i Japanese Chin Societeten. Sekr i Gammelstilla Byalag.
Har haft hund sedan 1972, fn har jag två taxar, två gamla mopsar, samäger en mastiff samt 2 jappar.
Det skulle bli mkt roligt att jobba i GÄKK, då klubben är på ”hemmaplan” och jag kan vara lite av en
föreningsnörd.
Harriet
Maria Nilsson
Maria Nilsson heter jag och bor i Årsunda. Jag har 3 hundar, en cocker och två norrbottenspetsar. Mitt största
intresse just nu med hundarna är jakt. Jag jagar skogsfågel men även en del småvilt. Under åren som
hundägare har jag testat på det mesta fr viltspår till hoopers. Jag har en nystartad kennel och har hunnit föda

upp en kull valpar hittills. Så utställning och jaktprov är också ett intresse jag har. Jag har sedan tidigare
erfarenhet från styrelseuppdrag i ett föräldrakooperativ och i en idrottsförening.
Då jag har ett stort intresse för allt som har med hundar att göra hoppas jag kunna bidra med mitt engagemang
och min nyfikenhet i klubben. Jag är inte rädd för att hugga i där det behövs och då jag har utflugna barn så har
jag nu för tiden mycket tid att bidra med.
Väl mött / Maria

Bilaga 1 till Gästriklands Kennelklubbs årsmötesprotokoll 2021-05-11
Omedelbar justering av punkterna 13-15.
Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter.
Till ordförande på ett år valdes:

______________________________

Till vice ordförande ett år kvar

______________________________

Till ordinarie ledamot på två år valdes:

______________________________
______________________________

Till ordinarie ledamot på ett år (fyllnadsval) valdes

______________________________

Till ordinarie ledamot på ett år (fyllndadsval) valdes

_______________________________

Till ordinarie ledamot på ett år valdes

_______________________________

Till suppleanter samt tjänstgöringsordning på ett år valdes:
1 ______________________________
2 ______________________________
Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
Till ordinarie revisor 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

_________________________________

Till ledamot i valberedningen på ett år valdes:

_________________________________

Justeras:
_________________________________
Mötesordförande

_________________________________
Av mötet vald justerare

_________________________________
Av mötet vald justerare

