Svenska
Finskstövarföreningen
Verksamhetsåret 2017

Årsmöteshandlingar
14 April
Lilla Grand Hotell, Kalix

Agenda för SFF:s årsmöte 2018
Lilla Grand Hotell, Kalix 14 april

Fredag 13 april
12-13 Lunch
13-18 Styrelsemöte
19.00 Middag

Lördag 14 april
8.00-13.00 ev. fortsatt styrelsemöte samt tid för kommittéernas arbeten.
13.00 Årsmöte och medlemsmöte
19.00 Middag Möjlighet för medlemmar att närvara.

Söndag 23 april
09.00-11.00 Konstituerande möte.

Välkommen
önskar styrelsen, Svenska Finskstövarföreningen

Svenska Finskstövarföreningen
Årsmöte Lilla Grand Hotell, Kalix 14 april
§ 1. Mötet öppnas. Fastställande av röstlängden.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
§ 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar.
§ 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
§ 8. Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
§ 10. Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
klubbstyrelsen.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
§ 12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplan för kommande år
b) Rambudget för kommande år
c) Medlemsavgift
§ 13. Fastställande av regler för rese- och kostnadsersättning till rasklubbens funktionärer.

§ 14

Val av ordförande för en tid av ett år.
Avgående: Petter Lindvall, Holmsund. ____________________

§ 14

Val av tre styrelseledamöter, för en tid av två år.
tre styrelseledamöter avgående:
Peter Lövgren
___________________
Tommy Wester
___________________
Markus Ekberg
___________________

§14

Val av två styrelseledamöter på ett år.
Åke Edlund
___________________
Marie Lindström
___________________
Vald vid årsmötet 2017 för en tid av två år: Cattis Broman

§ 14

Val av två styrelsesuppleanter, för en tid av ett år
Två suppleanter i styrelsen, avgående:
Philip Howells
Vakant

§ 15

___________________
________________________

Val av revisorer, för en tid av ett år.
Revisor, avgående:
Olov Rönnqvist, Holmsund.
Jan Erik Lindvall, Holmsund

___________________
___________________

§ 15

Val av revisorssuppleanter, för en tid av ett år.
Revisor, avgående:
Christian Skoglund
___________________
Mikael Kyrksjö
___________________

16.

Val av eller beslut om att uppdra åt klubbstyrelsen att välja ledamöter jämte
suppleanter till SvStkl’s fullmäktigemöte samt eventuellt beslut om suppleanters
tjänstgöringsordning.

§ 17

Val av Valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande (sk.), för en
tid av ett år. Övriga väljs på två år. Två ledamöter avgående:
Daniel Viktorsson
(s.k.) ___________________
Vakant
___________________
Daniel Viktorsson står på tur att väljas om för en tid av ett år, Kennie Sjö valdes
in 2017 på en tid av två år. En ledamöter på två år står vakant.

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17.
§ 19. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts till
klubbstyrelsen.
§ 20. Övriga frågor.
§ 21. Utdelning av priser och Diplom.
§ 22. Mötets avslutande.

SVENSKA FINSKSTÖVARFÖRENINGEN STYRELSEBERÄTTELSE FÖR 2017
STYRELSEN
Har utgjorts av:
Ordförande: Petter Lindvall
Vice ordförande, ledamot: Peter Lövgren
Sekreterare: Marie Lindström
Kassör: Cattis Broman
Ledamot: Tommy Wester
Ledamot: Åke Edlund
Ledamot: Markus Ekberg
P. Lindvall, M. Lindström, Cattis Broman har fungerat som arbetsutskott.
Styrelsesuppleanter: Phillip Howells
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har hållit 6 protokollförda möten varav 4 telefonmöten.
Årsmötet 2017 hölls på Värnamo Brukshundsklubb, Värnamo. Halvårsmötet hölls i
stuguvattenkälen, Backe 21 oktober.
MEDLEMMAR
Antalet fullbetalande medlemmar (250 kr/st) under 2017 blev 1055 st.
Antalet familjemedlemmar (50 kr/st) blev 27 st. Dessa får ingen tidning.
Totalt blev det således 1082 st medlemmar under 2017.
Detta är 20 fler än under år 2016 (1062 medlemmar)
SAMMARBETE MED ÖVRIGA HUNDORGANISATIONER
Svenska Kennelklubben
Kontakten med SKK har under året varit kopplad till av SvStkl initierade frågor som tex
hanhundsbegränsning och införande av hd-index.
Svenska Stövarklubben
SFF har genom löpande kontakt och information varit delaktig i frågor som hanterats av
Svenska stövarklubben. 2017 hölls årsmötet gemensamt med en av Svstkl utställningar.
Finska Stövarklubben
Samarbetet fortgår med återkommande kontakter bland annat vid rasmästerskap, årsmöten
och delgivning av artiklar och tidningar.

Norska Finskstövarföreningen
Samverkan fortgår med återkommande kontakter vid rasmästerskap, årsmöten och delgivning
av artiklar och tidningar

Folkaktionen ny rovdjurspolitik
Stöder vi i rovdjursfrågan.
Jakttidningar
SFF har under året gett ut fyra nummer av tidskriften Finnstövaren. Även annonserat i
jaktidningar.
Utställningar och mässor
SFF har medverkat aktivt vid jaktmässorna Västgårds Game Fair i Kall, Elmia game fair
samtSvstkls Riksutställning i Rättvik.
SLUTORD
SFF är som rasförening fortsatt den största inom stövarna. Vårt medlemstal har sjunkit något
men inte i den omfattning som övrig stövarrelaterad verksamhet har gjort. Registrerade valpar
under 2017 ger oss en fortsatt förstaplats bland stövarraserna. Registreringarna minskade
något under 2017 men är ändå det näst högsta värdet under senaste sjuårsperioden. Det
registrerades 360 valpar, fördelat på 169 tikar och 191 hanar, tillkommer gör 38 importer
vilket ger totalt 398 registreringar, en minskning med totalt 11 % från föregående år.
Den finska stövaren har en växande roll som rävhund. Vi ser även en ökad användning bland
dem som exempelvis jagar lo och björn. Genom ett ökat intresse från kvinnorna att jaga med
stövare så hoppas vi på att inte intresset skall minska mer än det som vi upplever idag. Varje
ungdom eller annan person som får ett intresse inom vår verksamhet skall vi värna om.
En rasförenings aktiviteter är kopplad till dess förespråkare och förtroendevalda samt deras
engagemang. Kopplingarna till stövarklubben och dess verksamhet är viktiga för att vi skall
klara av att driva övergripande frågor kring stövarjakten. Vargfrågan och gemensam
unghundsgranskning får ses som kärnfrågor in i framtiden för hela stövarkollektivet.
För SFF skall kärnfrågorna ligga på utbildningsinsatser och hur vi skall vända trenden med
minskade antalet registrerade finskstövarvalpar. Föryngringen av jägarkåren är även den en
viktig fråga.
SFF har idag en bra ekonomi och den kommer så att vara ett bra tag framöver, tack vare
sparinsatser samt det arv som donerats föreningen. Vidare har föreningen svårt att finna nya
funktionärer som vill ta sig an nya och gamla arbetsuppgifter. Att rekrytera nya funktionärer
får ses som den viktigaste uppgiften till kommande år.

// Styrelsen
Petter Lindvall, Åke Edlund, Marie Lindström, Tommy Wester, Cattis Broman, Peter
Lövgren, Markus Ekberg, Philip Howells

Svenska Finskstövareföreningen
Balansräkning 2017
Perioden 20170101 - 20171231

Ing
balans
1/1 2017

Perioden
2016

Utg balans
31/12 2017

789 362
0
0
0

26 388
0
0
0

815 750
0
0
0

789 362

26 388

815 750

-14 983
-172 820

1 413
-8 880

-13 570
-181 700

Eget kapital

601 559

0

601 559

Summa skulder o eget kapital

-789 362

-7467

-796 829

18 921

18 921

Tillgångar

Plusgirot
Lager
Lager
inventarier

boken
kioskvaror
datorer

Summa tillgångar

Skulder

Leverantörsskulder
Medl avg 2018

Beräknat resultat 2016

Svenska Finskstövarföreningen
Budget 2018
Budget
2018
kr
Inkomster
Finnstövaren annonsintäkter
Kioskvaror
"Finska stövaren i Norden" försäljning
Medlemsavgifter för 2017 (inbetalda under 2016 o
2017)
Summa intäkter
Utgifter
Kioskvaror inköp porto frakter
Finnstövaren (produktion, distribution)
Hemsida
kostnader
"Lathunden" och "UHG" kostnader
Kostnader mässor
Tävlingspriser kostnader
Kostnadre RM 2017
Telefonersättningar, telefonkostnader
Datorersättningar
Kontorsmaterial
Övr adm kostnader (plusgiro, porto, mm)
Inköp datautrustning mm
Årsmöte (logi, mat, reseersättningar mm)
Halvårsmöte (logi, mat, reseersättningar)
Övriga möten o konferenser (logi, mat,
reseersättningar)
Övr kostnader (annonser, tidskrifter mm)
Summa utgifter

3 000
1 000
2 000
265 000
271 000

7 000
105 000
3 000
4 000
10 000
15 000
15 000
2 000
1 500
8 000
12 000
4 000
60 000
15 000
7 000
2 000
270 500

Vinst / Förlust före avskrivningar
Ned- och uppskrivningar av värde lager o inventarier
Ränteintäkter

500
0
0

Vinst efter avskrivningar och räntor

500

Kommentarer till SFF:s bokslut för 2017
Balansräkningen
Tillgångar
Kioskvaror har sålts via nätet och på mässor. En del varor har dessutom utgjort vinster
vid olika lotterier. Inga nya kioskvaror har införskaffats under året. Intäkterna vid
försäljning via nätet var 600 kr
Värdet av kvarvarande lager har i bokslutet upptagits till 0 kr
Framtagning och försäljning av profilvaror som kepsar, T-shirts, tröjor mm) sköts i
dag av Alenius Inc i Örnsköldsvik, varför vår egen ”kioskverksamhet” i dag är mycket
blygsam.
Det säljs fortfarande varje år ett mindre antal exemplar av boken ”Finska stövaren i
Norden”. Under året har sålts böcker för 2 675 kr. Resterande lagervärde har tagits upp
till 0 kr.
Skulder
Långfristiga skulder består av medlemsavgifter för 2018, som inbetalats under 2017.
Dessa pengar skall täcka kostnader under 2018 – exempelvis tidningen. Dessa avgifter
tas upp som intäkter först i bokslutet för 2018.
Kortfristiga skulder består av en kostnad, som skall belasta bokslutet 2017, men som
har betalts under 2018 p g a fakturan anlänt först under 2018 (Tryckkostnaderna för
Finnstövaren nr 2017/4 ). Denna under 2017 upplupna kostnad uppgick till 13 570 kr.
Eget kapital
Det egna kapitalet inklusive årets vinst blir per 2017-12-31 620 480 kr
Resultaträkning
Antalet medlemmar under 2017 var 1 089 st, viket är en ökning med 29 st jämfört med
antalet under 2016.
Årets resultat är + 18 921 kr.
Med nuvarande starka balansräkning är föreningens ekonomi mycket stabil. Därmed
möjliggörs större satsningar på för medlemmarna viktiga frågor.
”Robins fond”
Räntan för 2017 blev 0 kr. Behållningen förblev därför 24.311,25 kr
Härnösand 2017-01-31
Cattis Broman

Avels & Utbildningskommitténs verksamhetsberättelse för 2017

Under året har AUK haft fyra protokollförda telefonmöten, dessutom ett ej protokollfört
arbetsmöte vid årsmötet gällande uppdateringen av Ras.
Utskick och inmatning av unghundsgranskningen har fortsatt som vanligt och under året
granskade vi hundar födda 2015, dessa var till antalet 365st med S-registrerade mödrar, av
dessa deltog 177 unghundar ur 32 kullar och av dessa var 14 kullar kompletta i UHG.
De frågor som vi ägnat den mesta tiden åt har varit uppdateringen av Ras (rasspecifika
avelsstrategier) och införandet av Hd-index.
Vi har under året löpande uppdaterat listorna för ataxitestade hundar, för hanhundar som
uppfyller kriterierna för avel samt publicerat avelsvärderingslistan.
Önskvärt är att fler testar sina hundar för ataxi och även kommer ihåg att skicka in
provresultatet
Vi ser fram emot det kommande året och hoppas på gott samarbete med föreningens
medlemmar.
Avels & Utbildningskommittén

Redaktionsgruppen verksamhetsberättelse 2017
Redaktionsgruppen har bestått av Ingeborg Koivusaari, Petter Lindvall, Anders Holmberg,
Mikael Nilsson.
Vi har givit ut fyra (4) nummer av tidsskriften Finnstövaren för 2017,
Vi har haft fyra (4) annonsörer, tre helsidas annonser och en ½ sidas.
Samarbetet med tryckeriet Myran Grafiska i Varberg har fungerat utmärkt, de är mycket
hjälpsamma och tillmötesgående.
Detta år har också material till tidningen kommit in i bra tid till tryckningen.
Vilket redaktören är mycket tacksam för.
Vi vill tacka våra annonsörer och alla som hjälpt till med materiel till tidningen.
Ingeborg Koivusaari, Redaktör

Medlemsvårdskommittens verksamhetsberättelse 2017
Föreningen har fått en ökning av medlemsantalet till 1082 st under 2017. Den årliga
kampanjen har gjorts utifrån en lista från SKK. Det innebar att nya finskstövarägare fick ett
brev med tidskrift o inbetalningskort samt erbjudande om medlemskap. Mats Gottwall sköter
detta samt registrerar medlemmar.
Årsmötet 2017 var förlagt i Värnamo på Scandic Hotell, sammanlagt med hundutställning.
I år kom det 38 st medlemmar till årsmötet, vid tidigare år har uppslutningen varit sämre.
Det har sålts kioskvaror för 600 kr på nätet. Numera sköter Alenius Inc i Örnsköldsvik
försäljningen av kioskvaror. Under året har boken Finska stövaren i Norden sålts för 2 675
kr.
Föreningen har även deltagit i mässor på Västgårds Game Fair i Kall och varit representerade
på Svstkls utställning i Rättvik 12-13 Augusti.
Ett stort Tack till alla som ställt upp.
Medlemskommittén vill även rikta Tack till övriga funktionärer i föreningen.
Mats Gottwall

Rovdjurssektionens verksamhetsberättelse
Vi har under året fortsatt vårt arbete med vår hemsida och Facebook sida, samt hålla vår
hanhundslista uppdaterad. Vi ser en väldig uppgång vad gäller folk som letar just
finsktövarvalpar efter räv/rov jagande hundar. Tyvärr har det väl vart lite turbulent det sista
halvåret gällande Rovsektionen, vilket är lite tråkigt när intresset är stort.

Lars Stoltz, Rovdjurssektionen

SVENSKA FINSKSTÖVARFÖRENINGEN
VERKSAMHETSPLAN 2018
Verksamheten för Svenska Finskstövarföreningen för verksamhetsåret 2018 skall för avelns
befrämjande, stimulera ägare av finska stövare till att deltaga på jaktprov och utställningar,
och att i samband därmed erbjuda speciella tävlingsmöjligheter. Informera om rasen och dess
användningsområden. Att för avelns befrämjande utröna den finska stövarens egenskaper som
har- och räv- drivare. Att på bästa sätt, i samarbete med de nordiska ländernas
stövarorganisationer, tillvarata rasens och dess värnares intressen. Att stimulera uppfödare av
finskstövare till att fortsätta att föda upp valpar med hög kvalité.
För att uppfylla sitt syfte kommer SFF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsätta arbetet med Lathunden och unghundsgranskningen.
Att fortsätta uppmana ägare till finskstövare att testa sina hundar för ataxi och anmäla
detta till ataxilistan.
Fortsätta att sprida information om HD-Index.
Medverka vid mässor.
Informera om rasen och dess användningsområden

Samarbeta med de nordiska ländernas rasföreningar.
Samarbeta med Svenska Stövarklubben och med dess associerade klubbar.
Att i avelsarbetet följa dokumentet RAS.
Att verka för samarbete med de av Svenska Stövarklubben tillsatta avelsråden.
Fortsätta att arbeta med att behålla verksamheten och ekonomin i balans.
Utge fyra nummer av tidningen Finnstövaren.
Upprätthålla och utveckla hemsidan.
Rekrytera fler och nya funktionärer både till styrelsen och kommittéer.

/Styrelsen

Tack för visat intresse vid årsmötet 2018!

