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STOCKHOLMS KENNELKLUBBS

Länsklubbsårsmöte lördagen den 16 mars 2019
Lokal: Scandic hotell konferens, Infra City, Sollentuna

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Länsklubbsårsmötet öppnas

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 skall justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.

6.

Beslut om närvaro‐ och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt mom. 3 i
länsklubbens stadgar.

7.

Fråga 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 rambudget för kommande verksamhetsår.

13.

Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter i styrelsen samt
Val av ordförande på ett år
Val av vice ordförande fyllnadsval på 1 år
Val av ordinarie ledamöter
Val av suppleanter på ett år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

14.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år.

15.

Val av två ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande.
Sammankallande väljs på ett år, övrig på 2 år.

16.

Beslut om omedelbar justering av §§ 13‐15.

17.

Övriga ärenden, som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsmötet eller som av medlem
anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt och ha
inkommit till styrelsen senast tre veckor före mötet. Till ärenden skall styrelsen avge utlåtande och
förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie länsklubbsårsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget bland övriga
ärenden kan om mötet så beslutar ärendet tas upp till behandling men ej till beslut.

18.

Klubbmötet avslutas av länsklubbsordföranden eller vid förfall för denna av mötesordföranden.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för
S T O CK H OLMS K E N NELK L UB B
2018
org.nr. 802009‐3152

Stockholms Kennelklubbs styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse avseende
verksamhetsåret 2018.
Styrelse
Maria Weinehall
Madeleine Bäckman
Madeleine Bäckman
Thomas Uneholt
Thomas Uneholt
Ann Magnusson
Peter Fugelstad
Anette Nilsson
Annette Andersson
Marie Munktell
Maria Wägner
Jeanett Lemmeke
Patrik Grönfeldt
Anders Gryhed
Lisa Magnusson

ordförande avgick på egen begäran i augusti 2018
ordförande fr.o.m. 2018‐10‐02
vice ordförande t.o.m. 2018‐10‐01
vice ordförande fr.o.m. 2018‐10‐02
ledamot t.o.m. 2018‐10‐01
ledamot
ledamot
ledamot/kassör
ledamot/sekreterare
ledamot
ledamot avgick på egen begäran i april 2018
ledamot fr.o.m. 2018‐10‐02
ledamot fr.o.m. 2018‐10‐02
suppleant
suppleant

Ann Fredlund

Adjungerad mötessekreterare i styrelsen

Revisorer

Carl‐Erik Morin, Finnhammars Revisionsbyrå
Maud Lundwall

Revisorssuppleanter

Karl‐Erik Johansson
Pia‐Maria Wenklo‐Westlund

Valberedning

Marianne Rexlinger, sammankallande
Christian Gabler
Anna‐Carin Jiderlund
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STOCKHOLMS KENNELKLUBBs verksamhet har under året bedrivits enligt de planer och
målsättningar som finns för länsklubben, samt i enlighet med vad som beslutats på ordinarie
klubbmöten och sammanträden.

STYRELSESAMMANTRÄDEN: Under verksamhetsåret har avhållits 12 protokollförda

sammanträden. Därutöver har styrelsens kommittéer avhållit ett antal sammanträden inför olika
aktiviteter.

STOCKHOLMS KENNELKLUBBs arbetsutskott (AU) har bestått av Maria Weinehall, Madeleine
Bäckman och Anette Nilsson fram till augusti och efter augusti Madeleine Bäckman, Thomas
Uneholt och Anette Nilsson.

STOCKHOLMS KENNELKLUBB MEDLEMSANTAL

2018‐12‐31 var medlemsantalet 13 860 inklusive familjemedlemmar och provmedlemmar vilket är
en minskning med 938 medlemmar (‐6,3 %) jämfört med 2017‐12‐31. Därutöver 15 ständiga
medlemmar, 1 hedersmedlem och 2 hedersledamöter.
Hedersmedlem i STOCKHOLMS KENNELKLUBB är Karin Malmborg. Hedersledamot är Marina
Reuterswärd och Sture Engström. Korresponderande ledamot är Marisa Brivio‐Chellini, Italien.

STOCKHOLMS KENNELKLUBBs ÅRSMÖTE

Avhölls den 14 mars på STOKKs kansli, Rindögatan 25, Stockholm. 29 medlemmar deltog.
Med anledning av att ordinarie ordförande Maria Weinehall avgick i augusti 2018 avhölls ett extra
årsmöte den 2 oktober för att välja ny ordförande samt nya ledamöter.

STOCKHOLMS KENNELKLUBBs verksamhet har i huvudsak bedrivits inom följande kommittéer
och arbetsgrupper:

Domarkommittén

Domarkommittén har under året bestått av: Thomas Uneholt sammankallande, Märta Brandts,
Madeleine Bäckman, Dan Ericsson, Mikaela Persson Wallenius, Christina Uneholt.
Kommittén ansvarar för domarinbjudningar till Ulla Segerström och Bertil Sted‐Grens
Minnesutställning, som arrangeras vartannat år, samt till STOKKs övriga internationella och
nationella utställningar.
Under året har Mikaela och Märta arbetat fram ett nytt administrativt arbetssätt för
dokumentation av domarinbjudningar som är digital.

Kanslikommittén

Har under året bestått av Annette Andersson sammankallande och Peter Fugelstad.
Huset har under året genomgått en stor fasadrenovering vilket påverkat oss en hel del. Vi har
endast haft tillgång till en utgång, vilket försvårat ur‐ och ilastning från vårt förråd i samband med
våra aktiviteter.
Vi har gjort en ombyggnad av en inre vägg samt dörren till ett av våra förråd.
Allt detta har haft den positiva följden att hela styrelsen varit på plats för att städa och plocka med
allt vårt material. Arbetet med huset har avslutats i under december 2018, och vi kommer behöva
göra en del anpassningar av skyltning och fönsterdekor under 2019.
Under året har vår lokal lånats ut till ett stort antal ras‐ och specialklubbar för deras möten och
aktiviteter.
STOCKHOLMS KENNELKLUBB - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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PR‐ & informationskommittén

PR‐ & informationskommittén har under året bestått av Annette Andersson och Peter Fugelstad,
samt Maria Weinehall fram till augusti.
Målsättningen har varit att definiera och synliggöra STOKK, såväl internt inom SKK‐organisationen,
som externt gentemot samhället och allmänheten.
STOKKs webplats har fått ytterligare en redaktör under året – Madeleine Bäckman – som
tillsammans med Peter Fugelstad och Thomas Uneholt har hållit webplatsen uppdaterad med
aktiviteter och annan relevant information.
STOKK har också använd sin Facebooksida mer frekvent med både information om kommande
evenemang och kurser, samt reportage om vår utställning samt övriga kurser och aktiviteter.
På Stockholms Hundmässa deltog vi med vår monter, där delar av styrelsen turades om att stå
under helgen.

Vi ser tyvärr en fortsatt minskning av medlemsantalet i vårt upptagningsområde vilket dock var
väntat med tanke på att valpregistreringarna minskat. Minskningen ligger i stort sett i fas med den
totala medlemsminskningen i SKK. Det innebär samtidigt ökade krav på att bredda verksamheten
för att på ett tillfredställande sätt tillgodose alla medlemmars önskemål.
Vi har under året ökat antalet nyhetsbrev, och har skickat ut 4 stycken till alla medlemmar som har
en korrekt epostsdress i medlemsregistret och inte avregistrerat sig för vårt medlemsbrev.
Dessutom har det gått ett nyhetsbrev till de uppfödare som anmält intresse av att få ett som är
särskilt riktat till uppfödare.
Vi skickade också ett nyhetsbrev med information om vår årliga utställning till de som ställt ut hos
oss 2017.
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Med anledning av den nya personuppgiftslagen GDPR har vi gått igenom en del rutiner om hur vi
sparar och skyddar våra personuppgifter, och har dokumenterat detta. Det pågår också ett arbete
med att upprätta personuppgiftsavtal med våra samarbetspartners.
Medlemsvärvning och information har även skett på olika arrangemang genom informationsblad
om STOKKs olika aktiviteter, uppfödarutbildningen, klubblokalens nyttjande, Djurkyrkogården och
andra evenemang. De lokala kennelklubbarna har genom spridning av informationsblad starkt
bidragit till ökad information om STOKK.

Uppfödarkommittén

Under året har vi påbörjat ett arbete riktat mot uppfödare, kommittén har bestått av
Madeleine Bäckman sammankallande, Annette Andersson, Ann Magnusson och Tina Uneholt.
Kommittén har gått ut i ett nyhetsbrev till alla medlemmar och erbjudit de uppfödare som önskar
få nyhetsbrev riktade till uppfödare att anmäla sig, det har resulterat i 74 personer på listan.
Tyvärr visade det sig att intresset för vår första aktivitet inte var så stort, så vi var tvungna att ställa
in en träff med en av STOKKs kennelkonsulenter. Nya idéer och förslag finns dock, så arbetet
fortsätter 2019.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén har under året bestått av: Annette Andersson sammankallande, Ann
Magnusson och Marie Munktell.
Utbildningsverksamheten har under 2018 i omfattat uppfödarutbildning, funktionärsutbildningar
samt fler föreläsningar.
Uppfödarutbildning
STOKKs certifierade utbildare Ann Magnusson och Annette Andersson har ansvarat för dessa
utbildningar.
Under våren 2018 avslutades den kursomgång av Uppfödarutbildning som startade hösten 2017,
denna genomfördes av Annette Andersson och Ann Magnusson och hade 8 deltagare.
Nästa kurs startade i november 2018 med 6 deltagare och Annette Andersson som kursledare.
Kursen kommer att avslutas i april 2019.
Ringsekreterarutbildning
Under 2018 anordnades en ringsekreterarutbildning under första kvartalet med 8 deltagare. Av
deltagarna var det 7 som fullföljde den teoretiska delen med godkänt resultat.
Under våren anordnades även två stycken ”Brush‐Up” för ringsekreterare med totalt 20 deltagare.
Det var Madeleine Bäckman och Thomas Uneholt som höll i både utbildning och brush up.
Utbildning för Certifierad utställningsansvarig (CUA)
Utbildning för Certifierad utställningsansvarig (CUA)
Helgen den 24‐25 november arrangerades en utbildning för att bli Certifierad utställningsansvarig
(CUA) med 6 deltagare. Denna årligen återkommande utbildning lockar även deltagare utanför
vårt upptagningsområde. Kursledare var Peter Fugelstad.
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Den 4 november och 1 december anordnades även Brush‐up för CUA med totalt 20 deltagare,
även där var Peter Fugelstad kursledare.
Grundkurs i anatomi och bedömning
Den 13‐14 oktober arrangerades en väldigt uppskattad kurs i anatomi och bedömning med Svante
Frisk. Förutom 12 deltagare på kursen besöktes kursen av 28 stycken provhundar fördelat på 23
raser.
Alla deltagare önskade en fortsättningskurs.

Utställningskommittén

Utställningskommittén har under året bestått av Madeleine Bäckman sammankallande, Peter
Fugelstad och Thomas Uneholt. Kommittén har ansvar för organisation och praktiskt genomförande
av Stockholm Kennelklubbs utställningsverksamhet.

STOXA International Dog Show 4‐5 auguati 2018
Till utställningen den 4‐5 augusti var 1 897 hundar anmälda. Utställningen genomfördes på STOXA,
Stockholm Outdoor Exhibition Area, Märsta. Samarbetet med STOXA har varit fortsatt väldigt bra,
och deras personal skötte parkeringen vilket fungerade utmärkt. STOKK riktar ett stort tack till alla
funktionärer som hjälpte till och möjliggjorde denna utställning.
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Best In Show vanns av Skotsk Hjorthund SE V‐17 Lehigh Impresario For Champhurst ägare
Lindholm Ray från Stavsjö och uppfödare Pascoe Paula & Smithson Pamela från USA.
BIS domare var Dan Ericsson.

ÖVRIG VERKSAMHET
DJURKYRKOGÅRDEN

Djurkyrkogården ligger i ett lummigt skogsparti mellan Kaknästornet och Lidingöbro värdshus på
Norra Djurgården. Den är ca 12 000 kvm 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. Under året har 43 hundar fått sin sista
viloplats på Djurkyrkogården, där det förutom gravplatser också finns en Minneslund.
Föreståndare för Djurkyrkogården är Erik Westerberg och Kurt Andersson, som tillsammans med
deltagare från den ideella föreningen Trädgårdsgruppen i Gustavsberg hjälper till med skötseln av
platsen. Föreningen består av personer med utvecklingsstörning och autism.

KENNELKONSULENTER

Under 2018 har kennelkonsulenterna utfört många besök hos medlemmar/uppfödare i
Stockholms Kennelklubb. Auktoriserade konsulenter som utfört besöken är: Pekka Nykopp,
Susanne Fagrell, Martina Egerbrandt, Eva Borin, Taru Ylikylä, Anna Kihlgren Ackenäs, Tina
Andersson, Linda Baumgart och Annelie Cederlöf.

LOKALA KENNELKLUBBAR

Kontaktombud för våra lokala kennelklubbar har varit Anders Gryhed.
Inom STOKKs upptagningsområde finns Munsö Adelsö lkk, Norrtälje lkk, Norsborg lkk, Nykvarns
lkk, Södertälje lkk samt Apollogruppen som uträttar en engagerad och medlemsnära verksamhet.
STOCKHOLMS KENNELKLUBB - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Lokalklubbarnas respektive verksamhetsberättelse återfinns i slutet av denna handling.
Målsättningen på längre sikt är att få en lokal kennelklubb i alla väderstreck i vårt
upptagningsområde för att komma närmare våra medlemmar. Tillsammans har de nästan 1000
medlemmar. Klubbarna har en stabil och omfattande verksamhet. Duktiga och välutbildade
instruktörer bidrar till detta. 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 är nu inne på sitt 12:e år och fortsätter att engagera människor runt om i landet.
Facebook engagerar nu så många djurägare att det börjar ge avtryck hos kommunstyrelser och
myndigheter. Målsättningen har nu ändrats till att ”förbjuda försäljning till privatpersoner” då allt
fler av Smällarupprorets medlemmar kräver detta. Allt fler poliser och personal i räddningstjänst
trycker nu också på sina uppdragsgivare och visar stort engagemang för att få stopp på
skadeverkningarna av fyrverkerier och smällare. Det ger en mycket kraftig signal om att vi inte
tänker ge upp kampen för att få ett stopp på det djurplågeri som pågår under veckor och månader
runt nyårsfirandet. Kampanjen ”En sann djurvän handlar i smällarfria butiker” stör allt fler
handlare och många som slutat sälja fyrverkerier visar nu i reklam och agerande att de förstått
betydelsen av kampanjen och använder den i sin marknadsföring. Tack vare kampanjen har många
icke djurägare blivit medvetna om hur raketer och smällare påverkar och skadar våra djur. Det har
medfört att allt fler avstår från fyrverkerier. Kännedom om vår kampanj sprider sig allt mer över
landet. Detta tack vare engagerade djurägare på snart sagt alla platser, stora som små.
Smällarupproret samarbetar även med flera andra aktörer vilket ger ytterligare tyngd för vårt
arbete. Vid årsskiftet hade över 18 400 personer anslutit sig till Smällarupproret på Facebook vilket
är 7 000 fler än vid samma period föregående år
En målsättning är också att få ett samarbete med de olika djurskyddsorganisationerna. Allt fler
katt‐ och hästägare ansluter sig till Smällarupproret och kommer också att bli föremål för strävan
om ett bredare samarbete.
STOKK vill framföra ett stort tack till Sture Engström som fortsatt lägger ner ett stort 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. Stockholms Kennelklubb bidrar med
medel till fonden som förvaltas av SKK. Stockholms Kennelklubb ingår med representant i den
grupp som beslutar om stipendiater.

LÄNSKLUBBSKONFERENSEN 29‐30/9 2018

STOKKs deltog med 6 personer på länsklubbskonferensen 2018, Annette Andersson, Madeleine
Bäckman, Peter Fugelstad, Anders Gryhed, Ann Magnusson och Anette Nilsson.
Det år det inte är kennelfullmäktige arrangeras denna konferens för att alla länsklubbar ska kunna
träffas och diskutera verksamheten. I år ägde den rum i Malmö av Sydskånska Kennelklubben.
Lördagen inleddes med workshops angåeden HD och ED, samt nya Hundsport.
Vi fick information från både SKKs ordförande Pekka Olsson och VD Ulf Uddman om aktuella ämnen.
Thomas Uneholt berättade om det pågående arbetet om att digitalisera vårt utställningssystem.
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Vi fick en presentation om Sveriges Hundungdom av Natalie Johansson som är ordförande i
ungdomsrådet.
På söndagen var flera personer från SKKs kansli i Rotebro på plats och berättade om bland annat
föreningskommitténs och marknadsavdelningens arbete.

UTBILDNINGAR OCH UPPDRAG

Marina Reuterswärd representerar STOKK i Ulla Segerström & Bertil Sted‐Grens Minnesfond.
Annette Andersson representerade STOKK vid Studiefrämjandets årsmöte.
Thomas Uneholt deltog på Sveriges Hundungdoms ”Repskapet” 2018 den 16‐17 september i
Rotebro.
Madeleine Bäckman deltog i en 2‐dagarsutbildning till webredaktör på SKK i april.
Märta Brandts och Mikaela Persson Wallenius deltog i en 2‐dagarskonferens på SKK i oktober som
vände sig till utställnings‐ & domaransvariga i länsklubbarna.

SLUTORD

Verksamheten i Stockholms Kennelklubb under det gångna året har som vanligt varit omfattande
vilket framgår av verksamhetsberättelsen. Vi har mött en del utmaningar med anledning av att
både vår ordförande, samt en ledamot avgått under verksamhetsåret, vilket lett till ett extra
länsklubbsårsmöte.
Medlemsantalet fortsätter tyvärr att sjunka i STOKK, liksom för hela SKKs organisation. Att vända
medlemsutvecklingen har visat sig tufft, men vi fortsätter att försöka synas på så bred front som
möjligt.
Vi har under året arrangerat en internationell utställning som gav betydligt färre anmälningar än
väntat. De länsklubbsutställningar som ägde rum under slutet av sommaren drabbades på samma
vis, orsaken kan vi bara spekulera i men en orsak som anges är den varma sommaren. Vi gissar att
det inte var till vår fördel att vår utställning hamnade helgen före världsutställningen i Amsterdam.
Trots det var arrangemanget mycket lyckat, och vi har fått mycket beröm efteråt, en sak som
nämns särskilt är de golfbilar som gav utställare skjuts fram och tillbaka från ringarna.
Våra lokala kennelklubbar gör ett fantastiskt och osjälviskt arbete nära våra medlemmar och
förtjänar allt beröm för den omfattande och innehållsrika verksamheten. Vi fortsätter vårt
samarbete med kommunerna i vårt upptagningsområde och gläds åt de goda resultat som
uppnåtts för att förbättra förståelsen för hundens betydelse i samhället. Ett stort tack till våra
samarbetspartners Svedea och Inter Silvi Sweden AB.
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VERKSAMHETSPLAN 2019
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.
Under 2019 kommer styrelsen att särskilt inrikta verksamheten mot att anordna fler och
intressanta aktiviteter i syfte att öka engagemanget i klubben och att vända den negativa
medlemsutvecklingen.
Kurs för blivande hundägare ”Köpa hund” är ett exempel på aktivitet för att locka nya
medlemmar.
Utbildningar som planeras under året:
•
Hunduppfödarutbildning.
•
Ringsekreterarutbildning.
•
Utbildning Köpa Hund för blivande hundägare.
•
Utbildning av Certifierad Utställningsarrangör - CUA.
•
Brush up för ringsekreterare och CUA.
•
Anatomi och bedömningskurs.
Kortkurser, föreläsningar och träffar som planeras 2019:
•
Anatomiföreläsning
•
Veterinärföreläsning riktad mot uppfödning.
•
Fotokurs – ”Lär dig fotografera din hund”.
•
Kurs för Junior Handlers
Utställningsverksamhet under året:
•
Den 8-9 juni 2019 är det STOXA National Dog Show.
•
Den 25 augusti 2019 är det Ulla Segerström och Bertil Sted-Gren
minnesutställning .
Utställningarna genomförs på vårt nya utställningsområde STOXA i Märsta.
Vi kommer för första gången arrangera STOKKs vackraste hund där både valpar och vuxna
hundar kommer bjudas in. Vi kommer även ha en tävling för Junior handlers.
Informationsspridning via:
•
STOKKs webplats
•
STOKKs Facebooksida
•
Nyhetsbrev till alla medlemmar.
•
Nyhetsbrev riktat till uppfödare.
•
Riktat nyhetsbrev inför våra utställningar.
•
Monter på Stockholm Hundmässa.
•
En ny medlemsfolder kommer tas fram under året, digital och i pappersform.
Styrelsen kommer att deltaga på årets länsklubbsfullmäktige och kennelfullmäktige med fem
ledamöter.
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Vi kommer fortsätta vårt samarbete med Djurkyrkogården, där vi också kommer sätta upp
en skylt om STOKK.
Uthyrning av vår lokal till special- och rasklubbar för sammanträden, årsmöten och övrig
verksamhet kommer fortgå.
Hundskyddsfonden kommer fortsätta med NOS-projektet, försäljning av Djurägarkortet och
naturligtvis kärnverksamheten att hjälp behövande hundar.
Vårt sedan ett år tillbaka samarbete med Svedea kommer utökas under 2019. Flera av
aktiviteter ovan sker i samverkan med Svedea.
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2019
Intäkter tkr
Medlemsintäkter
Utställningar
Kurser och aktiviteter
Försäljning Bååthuset
Aktivitetsbidrag
Lokaluthyrning
Diverse övriga
SUMMA KRONOR
Kostnader tkr
Kansli
Djurkyrkogården
Smällarupproret
Utställningar
Utbildningar/aktiviteter
Samhälle/kommun
Kontakt lokalklubbar
Medlemsservice
Styrelsearbete
Kurser o konferenser
Data/revision
Gåvor/uppvakningar
NOS projektet
Drivmedel+bilhyra
Försäkringar, skatt
Avskrivningar
Förbrukningsinventarier
SUMMA KRONOR
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Budget 2018
542
1600
35
12
30
10
26
2255

Utfall 2018
553
924
47
2
0
4
0
1530

Budget 2019
553
1800
50
0
0
10
0
2413

-390

-357
-21
0
-982
-25
0
0
-42
-18
-31
-16
-6
0
-23
-11
-33
-10
-1575

-360
-21
0
-1800
-40
0
-5
-50
-20
-25
-16
-5
0
-10
-11
-33
-10
-2406

-2
-1500
-105
-5
-5
-50
-45
-15
-16
-12
-10
-10
0
-20
-25
-2210
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Stockholms Kennelklubbs Hundskyddsfond 2018
Styrelse : Marina Reuterswärd ordförande , Ulla Björnehammar sekreterare, Monica Moberg-Falk
skattmästare ,Karin Malmborg ledamot, Anders Eriksson ledamot samt Lena Heimlen suppleant.
Ann Magnusson har representerat Stockholms Kennelklubbs styrelse.
Verksamhetsåret har haft 3 protokollförda styrelsemöten.
Under året har kr 5.650 kronor disponerats till veterinärhjälp. Efter det ökade behovet av veterinärhjälp
2017, har fonden under 2018 begränsat ansökningarna till Stockholms Kennelklubbs verksamhetsområde,
från att tidigare kunnat bevilja veterinärhjälp från övriga delar i landet.
Inga övriga bidrag har utbetalats under 2018.
NOS och Spaningspatrullen
NOS har sedan starten maj 2017 blivit en stor succé. Initiativet togs av Polisinspektör och brottsförebyggare
Kerstin Malm vid Solna polisen och Marina Reuterswärd, Stockholms Kennelklubb samt Curt Fredriksson,
Solna Sundbybergs BK.
Syftet är att hundägare skall vara till polisens hjälp genom att observera förberedelser till brott inom sitt
bostadsområde under sina regelbundna hundpromenader. En utbildning av polisen på ca 2 timmar finns för
hundägarna och sedan starten har över 700 personer deltagit i 12 av Stockholms kommuner.
Hundskyddsfonden har tagit fram en reflexväst för hundar som deltar i NOS, i fem olika storlekar.
Överskottet på försäljningen av västarna, tillfaller Hundskyddsfonden. Polisen ser NOS ,som en
viktig brottsförebyggande resurs och har i år infört projektet nationellt i hela Sverige.
NOS blev uppmanad av Brottsförebyggande rådet BRÅ att anmäla till en tävling och representera Sverige i
European Crime Prevention Award i EUs värdland Österrike den 4-6/12 2018.
En omfattande beskrivning gjordes av projektet och en utvärdering gjordes till BRÅ. Tyvärr vann vi inte men
NOS känner dock stor stolthet att ha blivit utvalda.
Sisab Skolfastigheter i Stockholm AB har haft sin första NOS-utbildning vid Globen där 40 personer deltog.
Meningen är att hundägarna på sina promenader skall observera ev. skadegörelse på skolgårdarna. Tanken
är att NOS-utbildning skall genomföras vid skolorna i södraförorterna.

I samarbete med

Puppy of the year 2017 -årets valp 2017
Finalen, den sista, avhölls i en ombyggd Vinterträdgård Grand Hôtel, Stockholm söndagen den 4 mars 2018.
81 hundar deltog och över trehundra personer drack Afternoon Tea och tittade på hundarna som dömdes
av Svante Frisk .Dvärgpudeln Fixus No Mess tog hem titeln.
Stolta uppfödare och ägare var Anna och Jannica Wallin, Sollentuna.
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Guldbenet utdelades till Sture Engström för hans målmedvetna och långvariga arbete med
Smällarupproret.
Varmt tack till Silvi Rosetten för vackra rosetter och Hasse Setter för den fina katalogen.
Detta kom att bli den sista tävlingen i Vinterträdgården och en epok gick i graven.
Vinterträdgården har nu helt andra ekonomiska krav, vilket gör det omöjligt för
Hundskyddsfonden att arrangera ett liknande evenemang framöver.
Djurägarkortet
Om Du skulle råka ut för en olycka, vem vet
då om Du har djur hemma, som behöver tas
om hand?
Idén bygger inte på något register, utan
kortet skall ge information till
räddningspersonal och vem man skall ta
kontakt med. Kortet har funnits i över 10 år
och är mycket väletablerat och känt i hela
Sverige.
Tidningen Hundsport har genom åren varit
generösa och haft en annons om
Djurägarkortet utan kostnad. Priset har varit
80 kr sedan starten och tillfallit
Hundskyddsfonden.
Under 2018 har marknadsföringen av
Djurägarkortet legat nere och efterfrågan därav varit låg.
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BALANSRÄKNING
2018-01-01--2018-12-31

2017-01-01--2017-12-31

Plusgiro och bank
Handkassa

426 056,65
2 000,00

260 644,60
2 000,00

Summa tillgångar

428 056,65

262 644,60

Eget Kapital
Kortfristiga skulder

162 941,10
265 115,55

262 644,60
-

Summa eget kapital och skulder

428 056,65

262 644,60

RESULTATRAPPORT
2018-01-01--2018-12-31

2017-01-01--2017-12-31

Gåvor
Övriga intäkter

123 297,00

25 000,00
12 941,00

Summa intäkter

123 297,00

37 941,00

Utdelning fonden
Avsatta medel
Övriga kostnader

5 650,00
217 350,00

36 369,00
1 250,00

Summa kostnader

223 000,00

37 619,00

-

Årets underskott

99 703,00

Årets överskott

322,00

För att täcka underskottet finns förslag om att Stockholms Kennelklubb bidrar med 82 045 kr,
vilket morsvarar det underskott som uppstod vid arrangemanget Puppy of the Year.
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Verksamhetsberättelse 2018 Apollogruppen
Org.nr 812800-9175
Styrelse:
Birgitta Strömberg
Anita Bengtsson
Maria Selin
Ankie Wigren
Birgitta Wasserman
Lena Lundin
Margitha Rotmark Hassel

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under året. Apollogruppen har 169 medlemmar,
varav 5 hedersmedlemmar.
Sammanfattning
Apollogruppen bedriver en omfattande verksamhet för hundägare och hundintresserade.
Verksamheten syftar till att hundägare och hundar ska ha trevligt tillsammans och att främja
hundhållningen.
Lära vett på rätt sätt, och för att möjliggöra detta för våra medlemmar bedrivs kursverksamhet,
tävlingsverksamhet, öppna träningar och föreläsningar.
Ledare m.fl. fortbildas kontinuerligt för att hålla en god kvalitet på vår verksamhet.
Mycket ideellt arbete läggs ned på att få verksamheten att fungera. Utan våra kursledare, instruktörer,
kommittéer och alla som ställer upp vid våra aktiviteter skulle inte denna verksamhet vara möjlig.
Ett stort TACK till alla som ställt upp och hjälpt Apollogruppen under 2018!
Ett stort TACK även till våra sponsorer som under året hjälpt oss att ha fina priser på våra
tävlingar. Som alltid efterlyser vi fler aktiva personer som vill vara med inom våra olika
verksamheter i klubben.
Ju fler vi är, desto trevligare och lättsammare blir det att arbeta inom klubben.
Som aktiv medlem i klubben får man möjlighet att utveckla sitt stora intresse för hundar på olika sätt
genom tex att lära känna fler med samma intresse, gå utbildningar, få möjlighet att sätta sig in i hur
tävlingsarbete bedrivs samt mycket mer.
Medlemsaktiviteter:
En ökning av medlemsantalet på vår Facebookgrupp till befintliga 632 medlemmar som sprider vårt
namn samt våra aktiviteter på ett lyckat sätt. En ökning med 40 st. det senaste året.
Mycket uppskattat har varit månadens utmaning som fått våra medlemmar att vara aktiva och hålla
ögonen på vår Facebookgrupp.
Inomhusträning under våren 2018 i Haninge var fulltecknad.
En kurs i specialsök med inriktning nosework har också hållits under 2018 samt en ”prova på-dag”.
I Visättra har det varit en valpkurs och en kurs i vardagslydnad under våren samt ytterligare en
valpkurs och lydnadskurs under hösten.
Flera viltspårkurser, både anlagskurser och kurser i öppenklass spår har hållits under 2018.
KM i rally 2018 avslutade året och 9 anmälda i lilla KM och 6 i KM gjorde upp om titlarna.
KM i lydnad för 2017 kommer hölls i februari 2018.
Klubben har tillgång till 2 lokaler: klubbstugan Malmsjödal, Vårsta samt klubbstugan i Visättra.
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Hemsidan:
Vår hemsida har återigen varit välbesökt. Vi har haft runt 11 000 besökare under 2018. Topparna var i
april (1100) och augusti (1500).
På hemsidan presenteras styrelse, stadgar, profilkläder och kursverksamheten mm.
www.apollogruppen.com
Rallylydnadskommittén:
Två officiella rallylydnadstävlingar under 2018.
Nationaldagsrally 6 juni på Visättra med totalt 42 starter i nybörjare och fortsättningsklass.
Djurens Helg på Solvalla 11-12 augusti hade 138 starter i samtliga klasser.
Agilitykommittén:
Under 2018 har Apolloiterna gjort minst 450 starter på tävlingar runt om i landet. Vi har 9 unika
hundar som tävlar i sporten för Apollogruppen i 6 olika raser.
Lydnadskommittén:
Under året har 1 officiellt lydnadsprov genomförts på planen i Visättra. Totalt 18 startande i två
klasser, 9 i startklass och 9 i klass 1.
Viltspårskommittén:
Under året har 9 kurser i viltspår med 35 deltagare genomförts. 4 anlagskurser och 5 öppenklass
spår, som resulterat i ett 20-tal godkända anlagsprov samt 8 nya viltspårschampions.
I september genomfördes vår populära äventyrsbana med drygt 50 deltagare i strålande höstväder.
Banan var drygt en km lång med 10 stationer.
Nosework:
En sport som växer så det knakar är Nosework. Eva Werther har hållit en kurs i specialsök med
inriktning NoseWork under året. Ett flertal träningskvällar har ägt rum.
Samarbete
Under året har Apollogruppen samarbetat med bla. STOKK och andra lokalklubbar, Visättra
Sportcentrum, Studiefrämjandet, och Botkyrka samt Huddinge Kommun.
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Verksamhetsberättelse Munsö Adelsö Lokala Kennelklubb 2018
Styrelsen har under 2018 bestått av:
Ordförande
Bengt-Åke Mogren
Vice Ordförande
Sofie Trulsson
Sekreterare
Sara Pers
Ledamot
Chris von Baillou
Ledamot
Nathalie Jonsson
Kassör
Malena Englastrand
Ledamot
Kristina Nilbrink
Suppleant
Alicia Näslund
Suppleant
Yvonn Mattsson
Adjungerad utbildningsansvarig: Annelie Englund
Revisor och revisorssuppleant:
Marita Ahlund och Linda Dahl
Valberedning:
Annelie Englund (sammankallande), Yvonn Mattsson och Erika Nilsson.
Kommentar: Bengt-Åke Mogren avgick i Juni. Vice ordförande Sofie Trulsson gick in på ordförande post.
Styrelsemöten och årsmöte
Under året har styrelsen haft 6 ordinarie protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har även deltagit i
medlemsmöte på STOKK.
Den 19/1 hölls årsmöte i Husby skola.
Antal medlemmar och medlemsavgift
Antalet betalande medlemmar den 11 dec 2018 uppgick till 35 medlemmar varav 3 familjemedlemskap,
detta är en minskning av 13 stycken familjemedlemskap från förra året.
Medlemsavgiften har under året varit oförändrad på 250 kronor samt 400 kronor för familjemedlemskap.
Hemsida, Facebook och annonser
På klubbens hemsida och Facebook grupp läggs aktuell information snabbt upp. Utöver detta har en
informationsmail skapats där man kan komma i kontakt med klubben.
Kurser och aktiviteter
Klubben har under året haft valp-, rallylydnad-, agility- och tävlingslydnadskurser. Många av de kurser som
vi erbjudit under året har tyvärr blivit inställda på grund av inga eller för få deltagare.
Blåbärsagility arrangerades och hade många startande.
Klubben har fortsatt sitt samarbete med Labradorklubben Östra, Goldenklubben Stockholm/Gotland och
Mälarö brukshundsklubb. Detta ger våra medlemmar ett större kursutbud och klubben får fler deltagare på
våra egna kurser.
Förmedling för anlag- och öppenklass prov vid avslut av viltspårskurs kunde ej ske på grund av inställd kurs
pga för få anmälda. Detta år har antalet anmälda till kurs varit dåligt i jämförelse med tidigare år.
Inspirationsföreläsningen blev tyvärr inte av, vi försöker återuppta denna punkt nästa år. Förslag mottages
gärna av våra medlemmar om vad för typ av inspirationsföreläsning som är av intresse.
Städdagen genomfördes och mycket blev utfört som var nödvändigt uppe på vår klubbplan. Vi tackar alla
som deltog samt hjälpen vi fick med rötter på planen.
Sara Pers genomgick 2017 instruktörsutbildningen för rallylydnad.
I budget inför 2018 beräknades en kostnad för en ny gräsklippare. Istället för nyinköp slöts ett avtal med
Bengt-Åke Mogren.
Då vagnen är i dåligt skick kunde ej altan samt prispall byggas i anslutning till vagnen.
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INLEDNING
Nykvarns lokala Kennelklubb, NyKK, är en lokal kennelklubb under länsklubben STOKK.
Organisationsnummer 802416-0924

Medlemmar

Den 31 december 2018 hade NyKK totalt 126
medlemmar.
Möten
Årsmötet var utlyst och kallat till den 15
februari 2018.
Följande val gjordes på årsmötet:
Styrelse
Pirjo Söderberg
Carin Stenlund
Mikaela Söderberg
Charlotte Stomvall
Lena Eriksson
Ann Karlsson
Jenny Lundell
Cecilia Eriksson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot/sekreterare
Suppleant/ Webbmaster

Styrelsen har därefter haft 4 protokollförda
styrelsemöten samt konstituerande möte.
Instruktörsmöten har bokats 3 gånger under
året. Besök av Studiefrämjandet Mikaela
Strömberg.
Utbildningar och kurser 2018
2 stycken Vidareutbildning i Lydnad
Följande kurser har genomförts:
Valpkurs: 2 kurser har hållits, en på våren och
en på hösten.
Allmänlydnad: 2 kurser har hållits under
våren och hösten.
Agility grund: En kurs har hållits på våren.
Agility fortsättning nivå 1: En kurs hållits på
hösten.
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Agility: Två tillfällen för tävlande ekipage med
inhyrd extern instruktör Heidi Pentillä
Rallylydnad nybörjare: En kurs har
genomförts under hösten.
Agilitygruppen
Ett planeringsmöte hölls den 26 februari.
Målet med denna grupp är att skapa roliga
agility aktiviteter som gynnar klubbens
medlemmar och lockar andra agilityekipage
till klubben.
Många i agilitygruppen har tränat ihop
kontinuerligt och lockat fler till träningarna,
de har fått låna hinder för fortsatt träning
inomhus under nov-mars.
Tävlingar och aktiviteter
Klubben har arrangerat tre tävlingar i agility,
Sörmlandcupen 17/5, träningstävling 29/5
och Klubbmästerskap 5/9. Klubbmästerskap i
Rallylydnad 27/9. Öppenträning i agility vid
fyra tillfällen. NyKK Dagen 23/8.
PR-funktion
Information om aktiviteter och kurser har
kungjorts via vår anslagstavla, hemsida och
Facebook.
Områdesgruppen
Det har undanröjts på nedfallna träd som låg
över staketet på vårkanten. Och vi har fått
våra
redskapsmaskiner servade av de ansvarige i
områdesgruppen. De har röjts på sly och
ogräs bakom staketet. Under sommaren har
gräsklippning av området genomförts av olika
medlemmar.
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Verksamhetsberättelse för Norrtälje Lokala Kennelklubb 2018
Ordförande
Ledamöter:

Suppleanter:

Joakim Lannek
Liss-Britt Elegård, Jackis Lannek,
Britt-Marie Strindhammar, IngaBritt Eriksson, AnnaTillaeus,
Annica Netterberg
Erika Persson, Inga-Lill Degerfors

Klubben hade 66 medlemmar 2018-12-31.
Styrelsen har haft åtta protokollförda
styrelsemöten under 2018 och fram till årsmötet
2019.
Kursverksamhet
Utbildningskommittén utgjordes i början av
verksamhetsåret av Christina Nyström och LissBritt Elegård. Under den senare delen av
verksamhetsåret ersattes Christina av Anna
Tillaeus.
Under våren höll Margaretha Adamsson en
valpkurs (12 valpar). Christina Nyström höll en
kurs i vardagslydnad (sex-sju ekipage). LissBritt Elegård höll en rallylydnadskurs (fem,
sedan tre ekipage) och Jackis och Joakim
Lannek höll en grundkurs i viltspår (åtta
ekipage).
Vi genomförde en rallylydnadskurs under
hösten med sex ekipage och en
allmänlydnadskurs med fyra ekipage.
Vi har under året också anordnat några
temakvällar eller temadagar. Under dessa hade
vi ett tema per kväll eller dag. Vi har haft
följande teman: utställningsträning, rallylydnad,
upp- letande, nose-work, följsamhet och stadga,
jogga med hund plus stretching och
hundmassage.
Träning
Vi har som tidigare haft öppen träning på
måndagskvällar. Det har kommit en del aktiva till

dessa träningar.
Som en belöning för insatser under år
2018 fick de som varit aktiva som
funktionärer i klubben besöka
Hunderbanan utanför Norrtälje.
Tävlingar
Tävlingskommittén har utgjorts av Erika Persson
och under senare delen av året även av
Christina Nyström. Året började med
utdelande av Årets hund 2017; utställning,
lydnad, rallylydnad, agility samt viltspår.
Den 9 september hade vi vårt
klubbmästerskap. Fyra ekipage tog sig an
lydnaden och 12 ekipage som gick den
roliga rallylydnadsbanan.
Vi har också genomfört träningstävlingar
i rallylydnad: 7 maj, 18 juni, 20 augusti
och 3 september. Oftast erbjöd vi två
klasser per tillfälle.
Övriga medlemsaktiviteter
Vi har under flera tillfällen ordnat med
gemensamma hundpromenader i Rimbo eller i
Norrtälje. Promenad med Luciafika ägde rum
runt klubben. Vi har också haft två medlemskvällar, med promenad, aktiviteter och
grillning. Vi har också haft en bokcirkel och läst
Per Jensens bok Den missförstådda hunden.
Den 8 mars besökte vi SKK och fick bland annat
en guidad tur i muséet och en möjlighet att
besöka klubbens välfyllda bibliotek.
Hundens dag och Rimbodagen
Den 9 juni deltog vi på Hundens dag på Roslagens
BK med syfte att informera om vår
verksamhet. Hundens dag besöktes av cirka 250
personer. I augusti deltog vi på Rimbodagen,
också i syfte att informera om oss.
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Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2018
Styrelse

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant 1
Suppleant 2

Agneta Duvenius
Sten Garpenquist
Stina Andersson f.d. Björk
Inger Hellgren
Eva-Maria Idehaag
Monika Dahlberg
Gunilla Reuterhagen

Evenemang för medlemmar

Styrelsen har haft ett konstituerande möte 201802-17 direkt efter årsmötet, och 8 ordinarie
möten under 2018, ett möte i januari 2019 och
ett möte kommer hållas i 2019-02-23 direkt före
årsmötet.

Grafisk profil har tagits fram att ha på skyltar och
profilkläder.
Övergång till elektroniska medlemskort via ett
avtal med Cardskipper under våren.
Städdag genomfördes den 5 maj då ett antal av
klubbens medlemmar samlades för att göra både
stuga och planer fina.
Medlemsmöte hölls den 7 november, då 25
medlemmar kom. Styrelsen informerade och
inkomna förslag från medlemmar diskuterades.
Mötet avslutades med en mycket uppskattad
föreläsning av Marianne Nordahl om Första
Hjälpen/HLR för hund.

Medlemsantal

Evenemang övrigt och uthyrning

Antalet medlemmar per 2018-12-31, var 230

Kursverksamhet

Totalt har 19 kurser på olika nivåer genomförts
under 2018 med totalt 120 deltagare (valp, agility
vardagslydnad, tävlingslydnad, Nose Work, och
rallylydnad). Klubben har ett gott samarbetet
med Studiefrämjandet

Tävlingar

Totalt har 14 officiella tävlingar arrangerats under
året: lydnad, rallylydnad samt agility. KM i agility
genomfördes den 21 maj.

Stadigvarande aktiviteter

Träningsgrupper, totalt 9 grupper/67 medlemmar
har varje vecka tränat i organiserad form.
Tävlingsträning i lydnad har anordnats sista
onsdagen i varje månad, med vissa undantag.
Öppen rallyträning på onsdagskvällar där
kommittén har turats om att sätta upp olika
banor, mycket uppskattat!!
Öppen Nose Work-träning har arrangerats vid
fem tillfällen, där både medlemmar och icke
medlemmar välkomnats.
Valpaktivering i ny och mer organiserad form har
genomförts under året.
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Öppet Hus genomfördes den 18 juni för
medlemmar och icke medlemmar. Möjlighet
fanns att se uppvisningar i de olika olika
disciplinerna t ex lydnad, rallylydnad, agility och
Nose Work.
Under året beslutades att upphöra med
uthyrning av anläggningen. Dock skedde
uthyrning till tre rasklubbar där beslut fattats
tidigare.

Övrigt

Redan i december 2016 sa Stockholm Vatten upp
delar av vår yta då man skulle gräva för att lägga
ner en råvattenledning. Detta grävningsarbete
inleddes sista veckan i september 2018. I
samband med det har en större del av D-planen,
parkering och delar av valphagen stängts av med
byggstaket. Samarbetet med projektledare och
entreprenörer har fungerat utan problem. Alla
har varit mycket tillmötesgående och förstående
för den verksamhet som vi bedriver.
Tyvärr har vi drabbats av skadegörelse vid ett
flertal tillfällen. Den skarvkabel som monterades
till byggströmmen har vid upprepade tillfällen
klippts av och stulits, varvid hela anläggningen
blivit strömlös. Nu hoppas vi att projektet snart
kommer att avslutas och att vi kan få tillbaka en
fast elanslutning.
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Verksamhetsberättelse för Södertälje lokala Kennelklubb 2018

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Tuulikki Krekola
Vice ordförande: Sasha Rydberg
Sekreterare: Lena Axelson Larsson
Kassör: Kristina Fondberg-Neogard
Ledamöter: Helena Beijer, Anna Ånstrand, Christian Andersson
Suppleanter: Maria Jarosinski, Ann Kvist, Ann Tibbelin
Sammanträden
Styrelsen har förutom konstituerande styrelsemöte haft 10 protokollförda sammanträden samt en halvdag
med genomgång av prioriterade aktiviteter.
Medlemsutveckling
Medlemsantalet var den 31 december 2018 314 stycken.
Samtliga medlemmar har bjudits in till Öppet hus, där olika aktiviteter har erbjudits. Samtliga medlemmar
har också bjudits in till middag i samband med årsmötet 2018.
2 medlemsmöten och 3 arbetsdagar har genomförts under året. Alla medlemmar har också bjudits in till ett
stort antal tillfällen med öppen träning för alla samt grillkvällar under sommaren.
Klubben har i samråd med korpen arrangerat ett hundlopp i Tveta där fina priser delades ut till alla som
deltog i loppet.
Klubben har arrangerat en “prova på dag” där även icke medlemmar var välkomna. Där fanns möjlighet att
prova på olika grenar som nosework och rallylydnad. Ett antal föreläsningar, både praktiska och teoretiska,
har erbjudits medlemmarna under året.
Marknadsföring
Diskussioner har förts på vilket sätt kommunikationen internt kan förbättras, både från styrelsen till
medlemmar och instruktörer men också från medlemmar/instruktörer till styrelsen. Att få en bra
kommunikation är svårt och det är ett arbete som behöver fortsätta.
Klubben har också utmärkt sig i Södertälje genom att bli nominerad till “årets initiativ” på föreningsgalan.
Klubben har haft en uppskattad uppvisning i agility på öppet hus hos Tälje Skog och Ungdom.
Tävlingar
Under året har 2 officiella och en inofficiell agilitytävlan arrangerats. Tre officiella rallylydnadstävlingar har
arrangerats samt ett klubbmästerskap. Inom nosework har 3 st doftprov, en officiell tävling i samtliga
moment klass 1 samt en tävling för medlemmar och ett KM arrangerats.
Kurser

En L1 för instruktörer har genomförts på klubben. Instruktörsutbildning för
rallylydnadsinstruktörsutbildning har påbörjats. Klubben har anmält ytterligare åtta personer till
Stockholms Kennelklubbs instruktörsutbildning. En instruktör i personspår kommer att utbildas.
Ett stort utbud kurser har erbjudits medlemmarna, både korta endagars kurser till mer
traditionella kurser.
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Administration av kurser
Under året har administration av kurser överförts till studiefrämjandet.
Området
Förbättringar av området har gjorts genom planteringar, renoveringar och fortlöpande underhåll.
Röda stugan har målats. Nya fönster insatta i stora hallen.
En större investering i form av två nya strålkastare på gräsplanen, genomfördes i slutet av året.
Invändigt har klubbstugan rustats med ett nytt kök och nya stilenliga möbler i rummet. En storbilds TV
kommer är inköpt för att användas i utbildningssyfte.
Parcourbanan har byggts upp under sommaren och hösten.
Servering
En grupp, under ledning av köksansvarig, har under året ansvarat för serveringen vid klubbens olika
evenemang.
Samarbete med Stockholms kennelklubb (STOKK)
Klubben har inte deltagit vid något arrangemang som STOKK anordnat. Representanter har deltagit vid
lokalklubbsmöte.
Medlemsutveckling
Klubben har genomfört en rad olika aktiviteter, tävlingar, medlemsmöten och föreläsningar för våra
medlemmar. Exempel på föreläsningar är ”Hantering av skotträdda hundar inför nyåret”, ”Blyger Clinic –
sammanfattning”, ”Hundens ABC”, ”Rallylydnad – grunder” mm.
För att underlätta för medlemmarna att hitta alla aktiviteter som pågår har en kalender införts på
hemsidan.
Slutord
Det känns helt fantastiskt att kunna konstatera att det under 2018 har varit ännu mer aktiviteter än
föregående år. Verksamheten blomstrar och vi har en mängd med medlemmar som jobbar för vår klubb på
olika sätt, vilket är grundtanken i verksamheten. Våra kurser blir snabbt fyllda och instruktörerna gör ett
fantastiskt jobb. Vi har också haft många kortkurser, allt från några timmar till två dagar.
Tävlingsverksamheten har gjort vår klubb känd i Sverige och de flesta som besökt något av våra
arrangemang kommer gärna tillbaka.
Förra året vann vi utmärkelsen “årets förening” och i år nominerades vi till “årets initiativ” genom vårt
samarbete med korpen om ett hundlopp som vi hoppas kommer att återkomma.
Området har genomgått många förbättringar, vi har numera hela gräsplan upplyst med fyra strålkastare. Vi
har en grupp som jobbat hårt med vår parcourbana och den kan vi nu utnyttja för våra hundars bästa.
Invändigt har klubbstugan fått sig ett lyft.
Vi har lyckats locka flera medlemmar till att börja som instruktörer och dessa kommer att gå
grundutbildningen under våren 2019.
Våra stadspromenader med olika aktiviteter är välbesökta och öppen för alla hundägare i Södertälje.
Numera har vi även en joggingkväll som går i ett elljusspår i kommunen, även den välbesökt.
Slutligen riktar styrelsen ett stort tack till alla medlemmar för gott arbete under året och hoppas att vi ses
även kommande år.
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NATIONELL

DOG SHOW
8-9 JUNI 2019

STOXA National DogShow 2019
8-9 juni 2019
Välkommen till
STOXA Nationell Dogshow
med möjlighet att
vinna svenskt certifikat.
Välkomna!

Mer info: https://www.skk.se/sv/STOKK/Utstallningar1/stoxa-national-dogshow/
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Ulla & Bertils
Minnesutställning
25 augusti 2019
Välkommen till
Ulla & Bertils Minnesutställning
med möjlighet att vinna
svenskt certifikat.
Välkomna!

Mer info: https://www.skk.se/sv/STOKK/Utstallningar1/ulla--bertils-minnesutstallning-2019/
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Stockholms Kennelklubb
Rindögatan 25
115 58 STOCKHOLM
Telefon 08-663 01 13
E-mail: info@stokk.se
Hemsida: www.stokk.se
Plusgiro: 66 96 22-3

