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DAGORDNING VID J/H KENNELKLUBBS 

ÅRSMÖTE 2021-03-31 
 

 1. Justering av röstlängd 
 

 2. Val av ordförande för mötet 
 

 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 

 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med   

 mötesordförande skall justera protokollet 
 

 5. Beslut om närvaro - och yttranderätt, förutom av klubbens medlem  

 och av personer enligt Mom 3 i Länsklubbsstadgan 
 

 6. Fråga om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 

resultaträkningar samt revisorernas berättelse 
 

 8. Fastställelse av balans- och resultaträkningar samt beslut om enligt   

 dessa uppkommen vinst eller förlust 
 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 
 

11. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2020 
 

12. Fastställelse av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 
 

13. Val av  A/ Ordförande på ett år 

B/ Tre ledamöter på två år 

C/ Tre suppleanter på ett år 
 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år 
 

15. Val av valberedningen. Val av två ledamöter, en ledamot kvarstår 
 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15  
 

17. Övriga ärenden, som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till årsmötet.   

 Eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet.   

 Eller fråga som väcks på mötet och mötet beslutar behandla denna,   

 beslut kan ej tas 
 

18. Mötets avslutande  



 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 
Styrelsen för Jämtland/Härjedalens Kennelklubb avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2020 

 

STYRELSEN 
 
Ordinarie ledamöter:  Kerstin Henriksson  Ordförande, utst. ansv 
    Ann Lidenfeldt   Vice ordförande infomationsansv.,ringsekr ansv 
    Åsa Thunberg   Ledamot 

Marie Kvenild   Ledamot 
    Agneta Österberg  Ledamot Bitr utbildningsansv 

Linda Nilsson   Ledamot  
   Mats Borgström   Ledamot   

Lena Karlsson   Suppleant 
    Arvid Göransson  Suppleant     

Annelie Melin   Suppleant 
 
Revisorer:   Revisor från AA Revision 
    Sonja Lysén 
Revisorssuppleanter:  Revisor från AA Revision 
    Dag Lihuvudh 
 
Valberedning:   Inger E-Dotter Jansson Ordförande  
    Margareta Gustafsson 
    Lina Persson 
              
Till styrelsen har knutits Ulla Henriksson som utbildningsansvarig och ringsekreteraransvarig samt Solvig 
Ljusterdal Esbjörnsson Kassör (tom maj) 

 

MEDLEMMAR 
Vid verksamhetsårets slut fanns 1 582 medlemmar, vilket är en minskning med 19 medlemmar sedan föregående år  

 

ÅRSMÖTE 
Klubbens ordinarie årsmöte ägde rum den 12 mars 2020 på Jämtländska Matsalen i Östersund varvid 23 st 
röstberättigade medlemmar var närvarande 
 

STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har under året avhållit 3 st protokollförda möten. I AU har ingått Kerstin Henriksson, Ann Lidenfeldt och 
Solvig Ljusterdal Esbjörnsson 

 

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET 
Under rådande omständigheter så blev alla utställningar inställda. Vi hade förhoppningen att kunna genomföra 
inofficiella utställningen i december – men pandemivågen vände åter och vi fick ställa in den. Det var ett otroligt stort 
intresse och mycket tråkigt att vi tvingades ställa in. Ett flertal utställare begärde inte anmälningsavgiften åter så de 
intäkterna gick till Bergs IK som kompensation för utebliven Svenstaviksutställning 
          

UTBILDNINGSVERKSAMHET 
Även här blev alla aktiviteter inställda.  deltagare. Vi har dock kunnat genomföra en ögonlysning omfattande c:a 50 
hundar har gjorts av veterinär Nils Håkansson-Wallin.   

 



 

 

 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 
För tjugofemte året anordnades Republikens Hund och Veteranen för året 2019. Vi höll till på Bringåsens Bygdegård 
och evenemangen dömdes av Moa Persson. Till Republikens Hund utsåg Moa Boxer Sulez Fabulous At 
Handler's Ägare Linda Näslund, Brunflo. Veteranvinnare blev, Shih tzu  Ch Tipsy-Toe's Dazzling Starlight, Äg: Iréne 
Crambert, Mörsil. Valpvinnare blev Bearded collie Farmarens Dark N'Handsome Äg: Selma Mårtensson, Lit. Kvällens 
tema var ”Mexiko” och prisbordet med skänkta priser bl a från Tasseborg, Agria, Fjällveterinären, Linda Laser och 
Distriktsveterinärerna var som vanligt överdådigt 
 

.  
 
 
Länsklubbsspalten har tyvärr försvunnit ur Hundsport men vi uppdaterar på fina hemsida och Facebooksidan  
kontinuerligt. 
 
Under hösten genomförde vi fem ”Hundpromenader” som utgick från Badhusparken, de lockade mellan 15-20 
ekipage och kunde ju hållas med avstånd. Sedan satt de nya reglerna stopp även för dem (och vädret) 
 
Kennelkonsulenterna Inger E-dotter Jansson, Ingrid Strindlund och Karin Persson har pga pandemin gjort ett mindre 
antal kennelbesök än under 2019. Kennelkonsulenterna är fristående från länsklubbens verksamhet, de är anställda 
av SKK men verkar huvudsakligen inom länets område.  
 
Det har för oss alla varit ett konstigt år med inställda evenemang, isolering och allt vad pandemin fört med sig.  
Vi ser med förhoppning fram emot kommande verksamhetsår och att vi fortsätter driva verksamheten framåt. En 
klubb kan dock inte gå framåt utan aktiva medlemmar och en förhoppning är att vi skall kunna tillfredsställa 



 

 

 

 

medlemmarnas önskemål om olika aktiviteter – dock måste styrelsen få hjälp av medlemmarna för att hinna vara 
med och genomföra allt vi vill. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete med länets specialklubbar.  
 
Vi kommer att försöka göra en del aktiviteter utomhus och via Teams digitalt, dock känns allt fortfarande osäkert om 
vi skall kunna genomföra utställningar på vanligt sätt. Ett alternativ är dock exteriörbedömningar och en 
förhoppning är att allt lättar till hösten 
 
Hundorganisationerna står inför många påtryckningar så då är det tryggt att veta att vi jämtar och härjedalingar står 
med bägge fötterna (och även de fyra tassarna) på jorden. 
 
 

Vi tackar för 2020 och önskar alla ett trevligt ”hundår” 2021 
 

 
 

Kerstin Henriksson Ann Lidenfeldt                    Marie Kvenild            Linda Nilsson         Agneta Österberg 
 
 
 
 
Åsa Thunberg  Mats Borgström              Lena Karlsson               Arvid Göransson        Annelie Melin                                         
         
 



 

 

 

 

Verksamhetsprogram 2021 
 
Mars31 
Årsmöte  
Genomförs digitalt. För att Du skall få inbjudan till mötet måste vi ha Din anmälan på mail kerstin.henriksson@jhkk.se senast 29/3  
 
April 11 
Ögonlysning 
För alla raser. Tidsbeställning hos Ulla Henriksson 070-5746398 ulla.henriksson@jhkk.se  
 
Maj 25 
Vårpromenad med tipstävling Vi träffas i Björkbackaparken (vid caféet) och tar en gemensam promenad med våra hundar. Vi börjar 
18.30 (ingen förhandsanmälan) och prisutdelning sker vid caféet direkt efter rättning. 1:a pris = gratis anmälan till utställningen i augusti  
 
Juni 1 
Ring och koppelträning Vi samlas vid JHKK:s kansli för lite teoretiska tips om utställning, sedan går vi vidare för praktiska övningar. Vi 
samlas 18.30 på kansliet, ingen förhandsanmälan  
 
Juni  
Inofficiell utställning Bringåsen. ???? 
 
Juni 30 (Juli 5 vid internetanmälan) 
Sista dag för anmälan till utställningen 7-8/8  
 
Juli 22 
Utställningsträning Vi samlas på Opus Bilprovning Odenskog i Östersund klockan 18.30 för att träna våra hundar inför kommande 
utställning  
 
Augusti 7-8  
JHKK Nordic Dog show utställning i Svenstavik omfattande alla raser. Vi håller till på Galhammarudden i Svenstavik. Särskild länk till 
PM, Upplysningar lämnas av Kerstin 070-3449805. Sista anm dag 30/6 (Internet 5/7)  
 
Augusti 29 
Ögonlysning  
För alla raser. Tidsbeställning hos Ulla Henriksson 070-5746398 ulla.henriksson@jhkk.se  
 
November  
Inofficiell utställning 
 
Vi kommer att erbjuda digitala föreläsningar under våren 2021, info kommer på hemsida samt facebooksidan. Förutom 
fastställda datum kommer det att bl a anordnas Ringsekreterarkurs, ”Brush-up” för ringsekreterare, ev ”Köpa hund-kvällar” och 
uppfödarträffar där uppfödare kan utbyta erfarenheter och diskutera under trivsamma former Eventuella tillägg kan ske i 
programmet. Kolla regelbundet på hemsidan så får Du kontinuerliga uppdateringar. Observera att Dina kursanmälningar är 
bindande. Alla kurser anordnas i samband med Studiefrämjandet 


