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Länsklubbsårsmöte öppnas av länsklubbens ordförande 

§1.  Justering av röstlängd.  

§2.  Val av ordförande för mötet.  

§3.  Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet.  

§4.  Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.  

§5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt 
moment 3.  

§6.  Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade.  

§7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 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.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

§11.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår.  

§12.  Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 9 moment 1 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

§13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 11.  

§14. Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande enligt § 
12.  

§15.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 12–14.  

§16.  Övriga ärenden som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsårsmötet 
eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan 
om sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre 
veckor innan mötet hålls. Till ärendena ska styrelsen avge utlåtande och förslag 
till beslut.  

Länsklubbsårsmöte avslutas av länsklubbens ordförande 
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STOCKHOLMS KENNELKLUBB 
Under 2022 har föreningens verksamhet kommit igång igen. Efter två år då vår verksamhet haft en 
stor påverkan av pandemin så har vi äntligen kunnat genomföra vår sommarutställning. Vi valde 
att plocka upp temat som var planerat för 2020 ”STOXA Ladies Show”, en utställning med bara 
kvinnliga domare. 
 
Under vårt årsmöte, som i år var fysiskt i vår lokal, fick klubben två nya hedersmedlemmar – 
Monica Moberg-Falk och Pekka Olsson. 
 
Styrelsen har under året fortsatt att jobba med kommittéer, som även haft medlemmar utanför 
styrelsen, för att på ett bättre sätt fördela arbetet. 
 

STYRELSESAMMANTRÄDEN 
Under verksamhetsåret har STOKK avhållit 9 protokollförda sammanträden, varav fyra stycken 
digitalt via Zoom.  
 
Styrelsens kommittéer har avhållit ett antal sammanträden inför olika aktiviteter. Merparten av 
dessa har genomförts digitalt via Zoom. 
 

ARBETSUTSKOTT (AU)  
AU har bestått av Madeleine Bäckman, Peter Fugelstad och Anette Nilsson. 
 

STOCKHOLMS KENNELKLUBBS MEDLEMSANTAL 
2022-12-31 var medlemsantalet 16 186 inklusive familjemedlemmar och provmedlemmar vilket är 
en ökning med 412 medlemmar (+ 2,6 %) jämfört med 2021-12-31.  
Klubbens hedersmedlemmar var Sture Engström, Pekka Olson och Monika Moberg-Falk. 
 

ÅRSMÖTE 2022 
Årsmötet avhölls den 16 mars i STOKKs lokaler, mötesordförande var Thomas Uneholt och antal 
deltagare var 23 stycken. Under mötet tilldelades Madeleine Bäckman, Peter Fugelstad och Ann 
Magnusson STOKKs förtjänsttecken samt att årsmötet beslöt att tilldela Pekka Olson och Monika 
Moberg-Falk hedermedlemskap för deras arbete för hunden i Stockholm. 
 

LÄNSKLUBBSKONFERENS  
Vartannat år avhålls länsklubbskonferens där alla länsklubbar inom SKK deltar. 
Ansvaret för konferensen flyttar runt bland samtliga länsklubbar. 2022 var det Västerbottens 
Kennelklubb som stod som värd i Umeå. 
Under helgen informerade SKKs kommittéer om sina verksamheter, och även andra frågor som 
berörde länklubbarna diskuterades. 
Under konferensen beslutades att STOKK ska ansvara för länsklubbskonferensen 2026. 
Deltagare från STOKK var Madeleine Bäckman, Annika Eriksson, Peter Fugelstad, och Ulf 
Malmström. 

  



 

 
STOCKHOLMS KENNELKLUBBS verksamhet under 2022 har i huvudsak bedrivits inom 

följande kommittéer och arbetsgrupper: 

 
Domarkommittén 
Domarkommittén har under året bestått av: Madeleine Bäckman (sammankallande), Märta 
Brandts, Annika Klang, Jeanett Lemmeke, Carmita Lundin och Birgitta Svarstad. 
 
Kommittén ansvarar för att utarbeta och sammanställa domarlistor till STOKKs officiella 
hundutställningar. I arbetet ingår allt från att bjuda in domare, upprätta avtal, arrangera resor och 
boende för inbjudna domare samt att tillsätta en särskild värd för domarna under själva 
utställningen. Under 2022 har kommittén slutfört domarlistan för 2023, arbetet har även startat 
med domarlistan gällande 2024. 

 
Kansli - & anläggningskommittén 
Kommittén har under året bestått av Ann Magnusson (sammankallande), Anette Nilsson, Ann 
Fredlund, Annika Eriksson, Jamie McCoy, Johnny Holmström och Lisa Magnusson. 
 
Under året har intresset för att hyra lokalen ökat, vilket vi hade hoppats, då vi rustat upp den. 
Flera klubbar inom SKK och även bostadsrättsföreningar i vårt område har hyrt den för att kunna 
genomföra möten och utbildningar. 

 
Lokalklubbskommittén 
Kommittén har bestått av Peter Fugelstad (sammankallande), Annika Eriksson och Ulf Malmström. 
Kommittén har ansvarat för kontakten med STOKKs lokala kennelklubbar. 
 
Under 2022 har vi avsatt extra resurser till vår lokala kennelklubb Apollogruppen, då de haft ett 
byte av styrelse mitt under året.  

 
PR- & informationskommittén 
PR- & informationskommittén har under året bestått av Peter Fugelstad (sammankallande), Ann 
Magnusson, Annika Eriksson, Lisa Magnusson, Ulf Malmström och Carmita Lundin. 
Målsättningen har varit att definiera och synliggöra STOKK, såväl internt inom SKK-organisationen, 
som externt gentemot samhället och allmänheten. 
 
STOKKs webbplats har haft tre redaktörer under året: Madeleine Bäckman, Annika Eriksson och 
Peter Fugelstad. Webbplatsen har hållits uppdaterad med aktiviteter och annan relevant 
information. 
 
STOKK har fortsatt att använda sin Facebooksida mer frekvent med information om kommande 
evenemang och kurser samt lite mer lättsamma aktiviteter som fototävlingar. Vi tycker att det 
under året har blivit ett av våra viktigaste verktyg för att nå ut till våra medlemmar. 
 
Under 2022 har antalet medlemmar fortsatt att öka, och vi gläder oss åt en ökning på 2,6 %. 
Vi arbetar nu aktivt med att försöka tillgodose de olika medlemmarnas behov, så de känner en 
nytta med sitt medlemskap.  
 
Vi har under året skickat totalt fyra nyhetsbrev varav ett var riktat till våra uppfödare. Detta ger en 
total på cirka 33 000 nyhetsbrev. 



 

 
Uppfödarkommittén 
Uppfödarkommittén har bestått av Veronica Thorén (sammankallande), Jeanett Lemmeke, Jannica 
Wallin, Maria Kierkegaard Lundström, Jamie McCoy och Anna-Karin Tranehed. Under året har 
kommittén fortsatt verka för ett riktat arbete för att uppfödarna inom länet ska få intressanta och 
värdefulla föreläsningar och träffar.  
 

Utbildnings- & aktivitetskommittén 
Kommittén består av Annette Andersson och Ann Magnusson. STOKKs utbildnings- & 
medlemskommitté ansvarar för utbildningar och medlemsföreläsningar. 
 
Uppfödarutbildning: 
Totalt omfattade hela utbildningen 17 kurstillfällen och varje kurstillfälle är ca 3 studietimmar á 45 
minuter. För att bli godkänd på kursen och få kursintyget krävs minst 80% aktiv närvaro. 
Kursen pågick från 16 januari till 20 mars. De flesta kurstillfällena var i STOKKs lokal på Rindögatan 
och ett fåtal var via Zoom. 
Under kursens gång medverkade bland annat Svedea, en kennelkonsulent och Madeleine 
Bäckman som föreläste om ekonomi och redovisning. 
Antal deltagare var sex, fyra med registrerat kennelnamn och två var under registrering. 
 
Uppfödarutbildning fortsättning: 
En fortsättningskurs för de som tidigare gått Uppfödarutbildning 
Kursen pågick under perioden 18 januari till 22 mars och bestod av 10 fysiska träffar i STOKKs 
lokaler på Rindögatan. Varje träff bestod av 3 lektioner á 45 minuter.  
Under kursens gång medverkade bland annat Svedea och en kennelkonsulent. 
Antal deltagare var åtta, samtliga med registrerat kennelnamn. 
 
Att leva med hund som uppfödare: 
En fortsättningskurs för de som tidigare gått Uppfödarutbildning 
Kursen bestod av 6 träffar var tredje vecka á 3 lektionstimmar (45 minuter) under perioden 6 
september till 20 december. Samtliga träffar var i STOKKs lokal på Rindögatan 25. 
Utöver dessa träffar gjordes ett studiebesök på SKK Kansli, SKK Museum och bibliotek. 
Antal deltagare var sju, samtliga med registrerat kennelnamn. 
 
Dessa tre utbildningar ansvarade STOKKs certifierade utbildare Annette Andersson för. 
 
Ringsekreterarutbildning: 
Under 2022 anordnades en ringsekreterarutbildning under första kvartalet med sex deltagare. 
Samtliga fullföljde den teoretiska delen med godkänt resultat, fem av deltagarna har hunnit 
fullfölja den praktiska delen också. 
Ansvariga för utbildningen var STOKKs ringsekreterarhandledare Ann Fredlund och Kristina 
Kindmark. 
  
Webbinar om modern tandvård på hund i samarbete med Svedea: 
Cattis Börjel, legitimerad djursjukskötare, föreläste om modern tandvård och hur man förebygger 
skador. 
 
Vaccinationskväll i samarbete med Svedea: 
I april kunde STOKK erbjuda sina medlemmar en vaccinationskväll på STOKKs kansli tillsammans 
med veterinär Monica Stavenborn. 
 



 

Utställningskommittén  
Utställningskommittén har bestått av Madeleine Bäckman 
(sammankallande), Peter Fugelstad, Johnny Holmström, 
Ann Magnusson, Lisa Magnusson och Sussie Signell. 
Kommittén har ansvarat för genomförandet av  
STOKKs officiella utställning. 
 
I år genomförde vi en Nordic Dog Show med temat ”Ladies Show”.  
Vår domarlista bestod av endast kvinnliga domare.  
Hela utställningen genomsyrades av rosa, där båda funktionärer och 
utställare bidrog med kläder och andra rosa artiklar. 
BIS domare Birgitta Svarstad utsåg dvärgpudeln DK UCH FR CH SE 
UCH Hettyhills Meghan till slutlig vinnare av 2237 anmälda hundar. 
 
STOKKs vackraste 
STOKKs vackraste har inte arrangerats under 2022 eftersom nästan inga kvalificeringstävlingar gick 
av stapeln under pandemiåret 2021. 
 
Exteriörbedömningar 
STOKK har under året kunnat arrangera 3 stycken mycket uppskattade exteriörbedömningar där 
över 200 hundar fått möjligheten att bli kvalitetsbedömda. 
 
Exteriörbedömningarna har arrangerats inomhus i Dogtajms hundhall i Högdalen. 
Den första gick av stapeln den 26 februari med Torbjörn Skaar och Bo Skalin som domare. 
Sedan hade vi en den 16 maj med Birgitta Svarstad som domare samt den 26 november med 
Torbjörn Skaar som domare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ÖVRIG VERKSAMHET  

 
Stockholms Kennelklubbs Hundskyddsfond 2022 
 
2022 fortsatte i pandemins spår, vilket gjorde att fondens verksamhet även detta år blev satt på 
sparlåga. Fonden har under årets första halva inte haft några aktiva aktiviteter men deltog vid 
STOXA - STOKKs utställning 23-24 juli 2022 - med ett eget bemannat informationstält och vidare 
medverkade vi vid STOKKs öppet hus på Rindögatan i september med information angående 
fonden. 
 
Nosprojektet har ännu inte kommit i gång efter pandemin. Diskussion pågår tillsammans med 
STOKKs styrelse hur vi skall gå vidare med projektet. 
 
Den nyhet vi nåddes av i december 2021, att fonden via ett testamente efter en STOKKmedlem, 
skulle komma att få ärva ett dödsbo är ännu inte färdigskiftat. Fonden representerade vid den 
avlidnes begravning. 
 
Veterinärhjälp har under året betalats ut med 11 164,00 kr till tre hundägare. Ytterligare två 
hundar hade beviljats bidrag men p.g.a. olika omständigheter har dessa utbetalningar inte 
verkställts. Även under 2022 har det till fonden inkommit många fler förfrågningar om 
ersättningshjälp, men då hundägarna även detta år inte kommit in med de uppgifter vi efterfrågar, 
har ej fler utbetalningar gjorts. 
 
Inga bidrag till organisationer har delats ut. 
 
Styrelsen samlades för ett fysiskt möte i juni på STOKK. I övrigt har kontakt mellan 
styrelsemedlemmarna hållits via mail och Zoom. 
 
Styrelsen har under året bestått av ordinarie ledamöter: Ulla Björnehammar, Monika Moberg-Falk, 
Anders Eriksson och Ann Magnusson. Suppleanter har varit Lena Heimlén och Kerstin Malm. Lena 
Heimlén har också uttryckt sin önskan om att få trappa ner verksamheten och avböjt att för 2023 
ingå i fondens styrelse. I juni 2022 kunde fonden däremot hälsa Anna Beijer välkommen till vår 
styrelse. 
Ann Magnusson har varit STOKKs styrelserepresentant i fonden. 
 
För fondens styrelse 
Monika Moberg-Falk 

 
 
  



 

DJURKYRKOGÅRDEN 
Djurkyrkogården ligger i ett lummigt skogsparti mellan Kaknästornet och f.d. Lidingöbro värdshus 
på Norra Djurgården. Den är ca 12 000 kvm stor och har funnits sedan 1870. Sedan år 1993 är det 
åter lagligt att begrava kremerade husdjur på Djurkyrkogården, förutsett att man avtalat det. Den 
äldsta graven torde vara Neros, August Blanches (1811-1868) hund, som begravdes här, när den 
kände författarens malmgård revs för framdragandet av Valhallavägen.  
Stockholms Kennelklubb arrenderar marken och är ansvariga för Djurkyrkogårdens drift. Dess 
medlemmar erhåller 30 % rabatt på gällande priser.  
Kurt Andersson ansvarar för skötseln av begravningsplatsen. 
 
Totalt har 99 djur, varav 49 hundar, begravts, askspridits eller minnesmarkerats. Det senare 
innebär att vi gjort en grav/minnesplats för ett djur vars aska inte finns tillgänglig. 
5 medlemmar i Stockholms Kennelklubb har under året varit begravningskunder.  
 
Media 
Artikel i tidningen Mitti under våren. Fyra gravägare intervjuades. Tidningen lyckades förväxla 
vilken Kennelklubb som arrenderar djurkyrkogården. Rättelse infördes. 
Ett avsnitt av radioprogrammet Hund och katt som sändes under sommaren handlade om att ta 
farväl av sina djur. Här förekom Djurkyrkogården flitigt. 
Svenska Dagbladet har intervjuat Kurt om Djurkyrkogården. Här står det tydligt att Stockholms 
Kennelklubb återstartade djurkyrkogården 1995. 
 
Broschyrer 
Varje person som begraver sitt djur på Djurkyrkogården får en broschyr från Stockholms 
Kennelklubb. 
  
Förbättringar 
Byggt ställ för krattor, gräftar och andra trädgårdsredskap.  
Sopsortering har utvecklats. Nu har vi kärl för komposterbart, glas, metall och brännbart. Nya 
sopkärl har inköpts. 
 
Framtida förändringar 
Under året har det knutits kontakter mellan Djurkyrkogården och den nya kremeringsanläggning 
som ska återupprättas vid Kovik på Värmdö. Tanken är att vi tar hand om den aska som blir över 
vid husdjurskremering. En minneslund för detta har påbörjats. Nu inväntar vi på att krematoriet 
får de tillstånd som behövs för att starta driften. 

 
Hemsida 
En ny mycket informativ hemsida har lanserats på adressen https://djurkyrkogarden.se/ Där finns 
även tydlig information om att det är Stockholms Kennelklubb som arrenderar djurkyrkogården. 

 
 
  

https://djurkyrkogarden.se/


 

KENNELKONSULENTER 
Under 2022 kom kennelkonsulenternas verksamhet igång igen efter pandemin och konsulenterna 
har kunnat genomföra planerade besök. 
Auktoriserade konsulenter som utfört besöken i Stockholms län är: Annette Andersson, Tina 
Andersson, Susanne Fagrell och Carmita Lundin. 

 
LOKALA KENNELKLUBBAR 
Inom STOKKs upptagningsområde finns Munsö Adelsö LKK , Norrtälje LKK , Norsborg LKK , 
Nykvarns LKK, Södertälje  LKK samt Apollogruppen som arrangerar hundägarutbildningar. 
Lokalklubbarnas respektive verksamhetsberättelse återfinns i slutet av denna handling. 
 
De flesta klubbarna har en stabil och omfattande verksamhet tack vare duktiga och välutbildade 
instruktörer. Uppdatering av klubbarnas egna hemsidor administreras på bästa sätt och STOKK vill 
framföra ett varmt tack till samtliga klubbar för den fina verksamheten.  

 
SMÄLLARUPPRORET 

Smällarupproret fortsätter att engagera många människor runt om i hela landet. Facebook 
engagerar väldigt många djurägare, som i sin tur även påverkar kommunstyrelser och 
myndigheter.  
 
STOKK vill framföra ett stort tack till Sture Engström, som fortsatt lägger ned ett stort arbete och 
engagemang för Smällarupproret.  

 
ULLA SEGERSTRÖM & BERTIL STED-GRENS MINNESFOND 
Fonden har till ändamål att ge ungdomar mellan 16–25 år tillfälle att förkovra sig in om 
hundsporten genom ett resestipendium. Stipendiaten skall ha visat intresse för hunden och aktivt 
deltagit i olika verksamheter som t.ex. utställning eller prov. Fonden förvaltas av SKK.  
STOKK ingår med representant i den grupp som beslutar om stipendiater. Representant är Peter 
Fugelstad. 

 
 

SLUTORD  
Sammanfattningsvis har vi haft ett år fyllt av aktiviteter. 
Vi har fortsatt med en del digitala föreläsningar, och har äntligen kunnat arrangera aktiviteter där 
vi även kunnat träffas fysiskt. 
 
I juli genomfördes årets utställning, och det kändes att vi i vissa bitar blivit lite ringrostiga, trots det 
blev utställningen mycket lyckad.  
 
Styrelsen har under 2023 års första månad haft en styrelse- & kommittéhelg där alla funktionärer 
inom klubben träffades för att planera 2023 års aktiviteter. Nu pågår febril aktivitet för att 
genomföra dessa. 
 
STOKK vill rikta ett stort tack till våra lokala kennelklubbar för den tid och engagemang som läggs 
på olika hundägarkurser.  
 

SVEDEA 
STOKK vill även rikta ett stort tack till vår samarbetspartner Svedea, som varit fortsatt aktiva och 
stöttat oss i många av våra aktiviteter. 

http://www.malkk.se/
http://nlkk.wordpress.com/
http://www.norsborglkk.se/
http://www.nykvarnslokalakk.se/
http://sodertaljekk.se/
http://www.apollogruppen.se/
















REVISIONSBERÄTELSE 

Till föreningsstämman i  

Stockholms Kennelklubb 

org.nr 802009-3152 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Stockholms 

Kennelklubb för år 2022-01-01—2022-12-31. 

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats 

i enlighet med bokföringslagen.  

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 

dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas 

och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av 

årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 

den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för 

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 

Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsbokslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 

interna kontroll som har betydelse för min revision för att 

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 

effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. 

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 

upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 

kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 

och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och 

om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 

interna kontrollen som jag identifierat. 

  



 

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en 

revision av styrelsens förvaltning för Stockholms Kennelklubb 

för år 2022-01-01—2022-12-31. 

 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 

stadgarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 

mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 

grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 

något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med stadgarna. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för mitt uttalande. 

 

Upplands Väsby 2023- 

 

 

 

Carl-Erik Morin 

Auktoriserad revisor 

 





 

 

VERKSAMHETSPLAN 2023 
FÖR STOCKHOLMS KENNELKLUBB 

 

Stockholms Kennelklubb arbetar för att vara en aktiv och utvecklingsinriktad länsklubb som 
tillsammans med sina medlemmar ska verka för länsklubbens intressen och mål enligt dess 
stadga. 
Nedan följer ett urval av våra planerade aktiviteter: 
 
Utbildningar som planeras under året: 

 Hunduppfödarutbildning, i flera steg. 

 Nosework-kurs. 

 Ringsekreterarutbildning. 
         
Kortkurser, föreläsningar och träffar som planeras 2023: 

 Föreläsningar riktade både mot uppfödare och alla medlemmar. 

 Vaccinationskväll för medlemmar. 
 
Utställningsverksamhet under året: 

 STOKKs vackraste, med fler aktiviteter för deltagarna. 

 STOXA Nordic Dog Show i juli. 

 Ringträningar. 

 Exteriörbedömning – en på våren och en på hösten. 
 
Informationsspridning via: 

 STOKKs webbplats 

 STOKKs Facebooksida och Instagram. 

 Nyhetsbrev till alla medlemmar. 

 Nyhetsbrev riktat till uppfödare. 

 Riktat nyhetsbrev inför våra utställningar. 

 Monter på Stockholm Hundmässa. 

 Broschyren kommer delas ut till uppfödare i samband med kennelkonsulentbesök, och 
dessa kan lämnas vidare vid valpleveranser. 

 
STOKK kommer delta med minst 6 delegater på Kennelfullmäktige. 
Ordförande och vice ordförande kommer delta på Länsklubbarnas ordförandemöten. 
 
Vi kommer fortsätta vårt samarbete med Djurkyrkogården. 
Diskussionerna med Djurambulansen fortgår, de lånar vår lokal till sina möten utan kostnad 
då vi gärna vill stötta verksamheten. 
 
Uthyrning av vår lokal till special- och rasklubbar för sammanträden, årsmöten och övrig 
verksamhet kommer fortgå. Vi har nu 2 lokaler med modern utrustning. 
 
Vårt sedan flera år tillbaka samarbete med Svedea kommer fortsätta, och vi har en planering 
inför 2023 där Svedea är medarrangör till flera träffar och aktiviteter. 
 
Vi har sedan förra året ett givande samarbete även med FirstVet, och är i planeringstadiet 
att under 2023 även få med Monster Petfood i det samarbetet. 
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Stockholms kennelklubb - STOKK 

Valberedningens förslag till årsmötet 22 mars 2023 

Årsmötesordförande Pekka Olson

Styrelsen 

Ordförande 
Madeleine Bäckman omval 1 år 

Vice ordförande 
Peter Fugelstad 1 år kvar 

Ledamot 
Annika Eriksson omval 2 år 

Ledamot 
Ann Magnusson omval 2 år 

Ledamot 
Lisa Magnusson omval 2 år 

Ledamot 
Ann Fredlund  omval 2 år 

Ledamot 
Anette Nilsson  1 år kvar 

Ledamot 
Jamie McCoy 1 år kvar 

Ledamot 
Jeanette Lemmeke 1 år kvar 

Suppleanterna i tjänstgöringsordning 

Suppleant  
Ulf Malmström omval 1 år 

Suppleant 
Cecilia Carlbom Widén omval 1 år 

Suppleant 
Inger Hansson nyval 1 år 

Suppleant 
Zandra Isaksson nyval 1 år 

Revisorer

Av Stockholms Kennelklubbs årsmötes valda revisorer. 

Aktoriserad revisor: Karl-Erik Morin, Finnhammars Revisionsbyrå  



2 

nyval 1 år 

omval 1 år 
omval 1 år 

iLekmannarevisor 
Jennie Winberg 

Suppleant lekmannarevisor 
Karl-Erik Johansson 
Pia-Maria Wenklo-Westlund 

Valberedning 

Disa Öhlander Sammankallande 
1 år kvar  

Annette Andersson omval 2 år 

Elisabeth Holmgren nyval 2 år 

Valberedningen har bestått av: 

Annette Andersson (1 år kvar - sammankallande) 

Disa Öhlander (nyval 2 år) 

Ammi Aro (1 år fyllnadsval) 

Inom parentes så som vi blev valda på årsmötet den 16 mars 2022. 

Valberedningen har haft flera sammanträden, både i fysisk form och digitalt via Zoom. Vi har 

även annonserat på Facebook efter personer som vill arbeta inom STOKK och det gav två 

svar. En person tackade nej efter vår intervju pga. andra uppdrag. 

Täby den xx mars 2023 för Valberedningen i STOKK 

_______________________________ 

Annette Andersson, sammankallande 

________________________________ ____________________________ 

Disa Öhlander Ammi Aro 

mailto:info@finnhammars.se
mailto:info@finnhammars.se
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Verksamhetsberättelse för Apollogruppen 
under verksamhetsåret 20220131–20221231. 
Styrelsen 

Styrelsen har sedan extra årsmötet 20 november bestått av: 

Ordförande: Sofie Trulsson  

Vice ordförande: Ankie Wigren  

Kassör: Maria Unger 

Sekreterare: Ankie Wigren och Maria Unger 

Ledamot: Ankie Wigren, Maria Unger, Mikael Danielsson och Mariana 

Majalainen (Avgick från styrelse 11 januari 2023). 

 

Samt suppleanter; 

Anneli Billan Eksell 

Anne-Cathrin Sjörén  

 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen har under året bestått av: 

Birgitta Wasserman  

Isabell Persson  

 

Revisorer: 

Sussie Signell 

Peter Fugelstad 

 

 

Årets verksamhet 

Styrelsemöten och årsmöte. 

Under året har vi haft 3 st ordinarie protokollförda styrelsemöten. 

Den 9 juni höll vi ordinarie årsmöte och 20 november hölls ett extra årsmöte. 

Klubben hade en tuff start på året och hade svårt att få till en styrelse och under 

våren hade vi även pandemi därav det sena årsmötet 9 juni. Kommande årsmöten 

kommer hållas enligt förväntan från STOKK.  
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20 november hölls ett extra årsmöte för att tillsätta en ny ordförande och kassör.  

 

Trots turbulens har klubben anordnat flertalet aktiviteter, kurser och tävlingar 

under året.  

- Vid flertalet tillfällen har vi träffats för öppna träningar och hundhäng, 

framförallt på måndagar. 

- Vi har anordnat kantarellkurs, rallylydnadskurser och freestylekurs.   

- Vi var med på Stoxa och anordnade rallylydnadstävlingar.  

 
Sista månaden på året har fokuserat till att skapa ordning och reda och planera 

inför 2023.  

Vi i styrelsen vill tacka dig för ditt engagemang som medlem i Apollogruppen 2022. 

Oavsett om du deltagit i aktiviteter, tävlingar, gått kurs eller bara fikat med oss så 

uppskattar vi att du lever ett aktivt hundliv tillsammans med oss.  

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter 2023 via vår mail eller vår facebooksida. Vi 

ser fram emot 2023 tillsammans med dig och din bästa vän! 

  

Verksamheten i siffror 

Föreningen hade 87 betalande medlemmar.  

Föreningen avslutar året med ca 30 000kr i kassan.  

 

Medlemsavgifter 2022: 

Ordinarie medlemskap 200kr 







 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
Valda funktionärer verksamhetsåret 2022 
Ordförande  Jackis Lannek 
Ledamöter  Elisabeth Söderberg, Inga-Lill Degerfors, Britt-Marie 
Strindhammar, Liss-Britt Elegård, Inga-Britt Eriksson, Lena Lundmark 
Suppleanter  Sanna Hedström, Nenette Bergendorff 
Revisorer  Monica Fundin, Sussie Signell (utsedd av STOKK) 
Revisorsuppleant Mia Andersson 
Valberedning  Christina Nyström-Holmestad (Sk), Erika Persson 
 
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under år 2022. 
 
Kurser/Studiecirklar 
En kombinerad kurs i avancerad klass och mästarklass.  
En allmänlydnadskurs under våren. 
En grundkurs i viltspår.  
En kurs i Bäst Var Dag. 
En studiecirkel med mål att tävla i Startklass lydnad. 
 
Träning 
Vi har haft öppna träningar under året och de har periodvis varit välbesökta. Flera gånger har 
vi haft förberedda teman som man kan vara med på om man vill. Det har varit uppskattat, 
men det har också varit svårt att få någon att hålla i dessa teman. 
Träningsgruppen för jaktapportering har varit en succé med ett 60-tal medlemmar. Gruppen 
har tränat flitigt vid flera tillfällen och med flera olika upplägg och svårighetsgrader. 
 
Tävlingar 
Vi har genomfört fyra träningstävlingar i rallylydnad under 2022. 
Vi har genomfört ett trevligt Klubbmästerskap i rallylydnad den 4 september. Elva tävlande 
kom till start. Vann gjorde vita herdehunden Ecco med förare Maria Wägner. 
 
Övriga aktiviteter 
Vi har haft temadagar i balansbollsträning, viltspår och nosework. Under Hundens vecka 
erbjöd vi prova på olika hundsporter och en tipspromenad. Våra populära promenader har 
haft olika teman. Vi har också genomfört pedagogiska valpträffar. Vi har haft två 
medlemsträffar, en medlemskväll med aktiviteter och grillning den 20 juni och en vid Lucia. 
Vi anordnade också en träff på Hunderbanan. 
 
Utbildning av funktionärer 
Lena Lundmark och Jackis Lannek har vidareutbildat sig till instruktörer i Bäst Var Dag. 
De instruktörer och övriga funktionärer som hade möjlighet fick under Gun Englunds ledning 
en fortbildningsdag om Hoopers.  
Flera av våra aktiva funktionärer har deltagit på en distansföreläsningar med Sophie Schelin 
som talade på temat Tankar, känslor och personlighet. 



                                Norsborg Lokala Kennelklubb 

                                   Verksamhetsberättelse för år 2022 

Styrelsen: Vi har haft ett antal styrelsemöten och ett Årsmöte i april. Medlemsmötet 
blev inställt pga snöstorm. 

Ordförand: Kent Axelsson, Vice ordf: Gunilla Reuterhagen Sekreterare: Helene 
Wallskär, Kassör: Stina Andersson, Ledamot: Eva-Maria Idehaag, Suppleant: Carin 
Brunberg, Suppleant: Pia Johansson. 

Anläggning: Iordningsställande av Hoopersboden. Reparationer av material för träning 
och gräsklippare. Gräsklippning och underhåll av området. Underhåll av hus, bodar och 
container. Inköp av router för WIFI. Städ och fixardag den 23/10. 

Utbildning: Vi har haft 20 kurser och temakurser. Vi har haft ett ”Öppet hus” dag där 
alla discipliner deltog. Vi samarbetar med Studiefrämjandet. En ny instruktör i Agility 
har tillkommit. 

Rallylydnad: Träningsgrupp på fredagar. Öppna träningar onsdagar. KM har 
genomförts. Två officielle Rallytävlingar har genomförts i alla klasserna. 

Agility: Agilitykommitten har haft 4 st tävlingsmöten tillsammans med Södertälje LKK. 
Har 2st träningsgrupper med ny inriktning. En ny A2 instruktör har kommit till gruppen. 

Nose Work: Vi har fyra träningsgrupper. Öppen träning den 7/5. KM den 1/10 i alla 
moment. 

Lydnad: Vi har haft 4 tävlingar i Startklass, Klass 1, Klass 2, Klass 3. Några 
träningsträningar. Fungerande träningsgrupper där flera av deltagarna har tävlat 
officiellt. 

Specialsök: Två träningsgrupper. 

Köket: Har nu en kommitte. 

Pr/ info: Hemsidan har uppdateras löpande under året. 

Hoopers: Ett prova- på tillfälle, stöttning av Marie Grundsten Södertälje LKK. Öppen 
träning vi 3 tillfällen. En kortkurs i prova på under ledning av Margita och Annica. KM 
genomfört. 

 

Norsborgs Lokala Kennelklubb 

Gunilla Reuterhagen vice ordf. 
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INLEDNING  
Nykvarns lokala Kennelklubb, NyKK, är en lokal kennelklubb under länsklubben STOKK. 
Klubben är officiell och verksamheten bedrivs inom eget klubbområde.  
Organisationsnummer 802416-0924 
Medlemmar 
Den 31 december 2022 hade NyKK totalt 123 medlemmar, varav 97 fullbetalande , 
13 familjemedlemmar, 1 ungdomsmedlemmar, 12 folkpensionärsmedlemmar   
Sammanslagna Årsmötet 2020, 2021var utlyst och kallat till den 6 april 2022. 
Följande val gjordes på Årsmötet 
 
Styrelse 
Pirjo Söderberg Ordförande 
Jenny Lundell                    Vice ordförande 
Mikaela Söderberg             Kassör  
Margareta Lindius Ledamot 
Ann Svankvist Ledamot 
Susanne Nyberg  Ledamot 
Michaela Norrman             Ledamot 
Cecilia Eriksson                 Suppleant/ Webbmaster  (Avgick 23/8 pga annat uppdrag) 
  
Styrelsen har därefter haft ytterligare 4 protokollförda styrelsemöten. Arbetsutskott(AU) sker 
via e-mail, fb grupp. Vid behov kallas till fysiska möten. 
 
Följande kurser har genomförts: 
Valpkurs: En kurs som genomfördes på våren. 
Rallylydnad: en nybörjarkurs genomfördes på våren. 
Agility:  En grundkurs på våren. Två kurstillfällen för tävlingsekipage med inhyrd instruktör.  
 
Tävlingar och aktiviteter 
Klubben har arrangerat  KM agility 8/9. KM Rallylydnad 6/9.   
Öppna träningsgrupper i Rallylydnad. Öppna agilityträningar med banor. 
Träningsgrupp i lydnad. 
 
PR-funktion 
Information om aktiviteter och kurser har kungjorts via hemsida och Facebook.  
 
Områdesgruppen 
 Renoveringar har utförts av grinden, lyktstolparna riktats, nytt grus till parkeringen. 
Gräsklippningen har skett av olika medlemmar i sommar av området.  
  
Sponsorer:   Ett stort tack till våra sponsorer som på olika sätt har stött oss under året. 
Ströpsta Gård                                 Djursjukhuset Anicura Södertälje 
Djurboden i Nykvarn                     Studiefrämjandet 
XL Bygg 
 
/Styrelsen NyKK 



Verksamhetsberättelse för Södertälje lokala kennelklubb    
 
Styrelsens rapport för 2022 om erhållna uppdrag från årsmötet     
Marknadsföring  
- Skicka ut minst 2 Nyhetsbrev under året. 
Under året har två nyhetsbrev skickats ut till alla medlemmar via e-post. 
 
Tävlingar 
- Arrangera minst 2 tävlingar inom rallylydnad, agility eller nosework. 
Klubben har anordnat en officiell agilitytävling och en inofficiell agilitytävling. 
Klubben har anordnat KM i agility och KM i rallylydnad. 
- Arbeta för att samarbeta med andra klubbar i närområdet för att hålla tävlingar, då det 

kräver många funktionärer. 
Klubben har haft samarbete med Norsborgs lokala kennelklubb.  
 

Kurssamordning 
-Skapa möjligheter för intresserade medlemmar att påbörja/fortsätta instruktörsutbildning.  
Klubben fick en ny allmänlydnadsinstruktör. Två av klubbens instruktörer har vidareutbildat 
sig och blivit noseworkinstruktörer och en av dem även doftprovsdomare. Klubben har fått en 
ny instruktör inom freestyle och heelwork to music.  
Klubben har under året haft tre olika fortbildningar för de instruktörerer som var intresserade.  
 
Område 

- Inköp av ny åkgräsklippare med plog. 
En ny åkgräsklippare har köpts in till klubben. 

- Innertak i lilla hallen 
Taket på utsidan av lilla hallen har lagats. Läckagen in i hallen upphörde efter detta. 

- Byte matta i lilla hallen 
Planering inför byte av mattan genomfördes. Byte av matta kommer att ske i början av 2023. 

- Renovera lusthuset 
Detta är inte utfört. 
 
Sektionerna  

- Fortsätta med öppen träning inomhus i stora hallen och även utomhus under 
kommande år. 

De olika sektionerna har haft öppen träning både inomhus i hallarna och utomhus. 
 
Servering 

- Köksansvarig ansvarar för inköp och planering till klubbens aktiviteter. 
En grupp har under året ansvarat för serveringen vid klubbens olika evenemang. 
 
Medlemsutveckling 

- Klubben ska under 2022 fortsätta att aktivt stödja medlemmarnas stora engagemang 
i klubbens olika aktiviteter.  

- Klubben ska utveckla kursutbud och aktiviteter som efterfrågas av medlemmarna 
samt försöka skapa mer barn- och ungdomsverksamhet som kan locka yngre 
medlemmar.  

Klubben har genomfört en rad olika kurser, aktiviteter, tävlingar och föreläsningar för våra 
medlemmar.  
Klubben hade i början av året ett samarbete med Sveriges hundungdom som höll sin 
instruktörsutbildning hos oss. 
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