Årsmöteshandlingar

Rasklubben för
dansk-svensk gårdshund
Lördagen den 22 februari 2020

Föredragningslista

ZĂƐŬůƵďďĞŶĨƂƌĚĂŶƐŬͲƐǀĞŶƐŬŐĊƌĚƐŚƵŶĚ;Z^'Ϳ

sćƌĚĞŐƌƵŶĚ

1. Mötet öppnas.

Z^'ćƌĞŶŬůƵďďĨƂƌĂůůĂƐŽŵćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞĂǀƌĂƐĞŶĚĂŶƐŬͲƐǀĞŶƐŬŐĊƌĚƐŚƵŶĚ͘ůůĂćƌǀćůŬŽŵŶĂ͕ŽĂǀƐĞƚƚ
ĂŵďŝƚŝŽŶƐŶŝǀĊĞůůĞƌŝŶƚƌĞƐƐĞŽĐŚćƌůŝŬĂŵǇĐŬĞƚǀćƌĚĂƐŽŵŵĞĚůĞŵŵĂƌ͘ĞƚŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂŬŝƚƚĞƚćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƚĨƂƌ
ŐĊƌĚƐŚƵŶĚĞŶŽĐŚĚĞƐƐďĞǀĂƌĂŶĚĞ͘'ĊƌĚƐŚƵŶĚĞŶćƌĞŶĨŝŶƌĂƐƐŽŵǀŝƐŬĂůůǀĂƌĂƐƚŽůƚĂƂǀĞƌ͘

2. Justering av röstlängden.

Z^'ĂƌďĞƚĂƌĞĨƚĞƌŝĚĞĞůůĂŽĐŚĚĞŵŽŬƌĂƚŝƐŬĂƉƌŝŶĐŝƉĞƌǀŝůŬĞƚŐĞŶŽŵƐǇƌĂƌŚĞůĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘<ůƵďďĞŶĨƂůũĞƌ
^<<͗ƐŐƌƵŶĚƌĞŐůĞƌŽĐŚƉŽůŝĐǇƐ͘ĞƐƐƵƚŽŵĨŝŶŶƐćǀĞŶŬůƵďďĞŶƐĞŐŶĂĚŽŬƵŵĞŶƚ͕ƐŽŵƐƚĂĚŐĂƌ͕
ĂǀĞůƐƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶĞƌŵŵ͘^ŽŵŬůƵďďƐƚĊƌǀŝĨƂƌǀćƌĚĞŽƌĚĞŶ͗

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.



3. Val av ordförande för mötet.

5. Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet.
6. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av vald delegat/klubbens medlemmar och av
personer enligt §7 mom.4.

<KDWdE^
DĞĚŬŽŵƉĞƚĞŶƐŬŽŵŵĞƌĂŶƐǀĂƌ͕ŬƵŶŶĂŶĚĞŽĐŚŝŶƚĞŐƌŝƚĞƚ

7.   Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.



8. Fastställande av dagordningen.

'DE^<W
DĞĚŐĞŵĞŶƐŬĂƉŬŽŵŵĞƌĚĞůĂŬƚŝŐŚĞƚ͕ƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ͕ĚŝĂůŽŐ͕ƌĞƐƉĞŬƚŽĐŚŐůćĚũĞ


9.   Styrelsens årsredovisning med balans-och resultatredovisning , redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

&PZdZKE

10.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.

DĞĚĨƂƌƚƌŽĞŶĚĞŬŽŵŵĞƌƚŝůůŝƚ͕ćƌůŝŐŚĞƚ͕ĂŶƐǀĂƌŽĐŚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƐ

11.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.



12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

ĞƚƚĂŝŶŶĞďćƌĂƚƚǀŝ…

13.A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

…sŽŵĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ;ƐƚǇƌĞůƐĞ͕ŬŽŵŵŝƚƚĠĞƌƐĂŵƚůŽŬĂůĂĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐŽŵďƵĚͿĨƂƌŬůƵďďĞŶƐŬĂǀĂƌĂůǇŚƂƌĚĂ͕
ŚćŶƐǇŶƐĨƵůůĂ͕ƐƚƂƚƚĂŶĚĞŽĐŚŝŶŬůƵĚĞƌĂŶĚĞ͘sŝŚćůƐĂƌƉĊĂůůĂŽĐŚůćŵŶĂƌŝŶŐĞŶĞŶƐĂŵ͘

     B.  Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

ĞƚƐŬĂǀĂƌĂůćƚƚĂƚƚĨĊŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞ͕ŽĐŚĨĊďƌĂŽĐŚŬƵŶŶŝŐĂƐǀĂƌ͘ĞƐŝƚƚĞƌŵĂŶŝŶƚĞŬƵŶƐŬĂƉĞŶƐũćůǀ
ƐŬĂŵĂŶŬƵŶŶĂŚćŶǀŝƐĂƚŝůůƌćƚƚƉĞƌƐŽŶͬŝŶƐƚĂŶƐ͘
,ĂƌŵĂŶƐƚćůůƚƵƉƉŽĐŚĂĐĐĞƉƚĞƌĂƚĞƚƚĨƂƌƚƌŽĞŶĚĞƵƉƉĚƌĂŐćƌĚĞƚǀŝŬƚŝŐƚĂƚƚŵĂŶĨƂůũĞƌ^<<͗ƐƌĞŐůĞƌƐĂŵƚ
ŬůƵďďĞŶƐĞŐŶĂƌĞŐůĞƌŽŵŚƵŶĚćŐĂŶĚĞ͕ĂǀĞůƐĂŵƚŚƵŶĚƚƌćŶŝŶŐ͘
…sŽŵŵĞĚůĞŵŵĂƌ–ŽĂǀƐĞƚƚŽŵǀŝćƌƵƉƉĨƂĚĂƌĞ͕ĂŬƚŝǀĂŝŶŽŵŶĊŐŽŶŚƵŶĚƐƉŽƌƚĞůůĞƌǀĂŶůŝŐĂŚƵŶĚćŐĂƌĞ–ǀćƌŶĂƌ
ŽŵĞŶŐŽĚƐĂŵƚĂůƐƚŽŶ͘sŝŚćůƐĂƌƉĊĂůůĂŽĐŚůćŵŶĂƌŝŶŐĞŶĞŶƐĂŵ͘ůůĂƐŬĂŬćŶŶĂƐŝŐǀćůŬŽŵŶĂ͘sŝŐůćĚƐĊƚ
ĂŶĚƌĂƐĨƌĂŵŐĊŶŐĂƌŽĐŚćƌƚƌĞǀůŝŐĂŵŽƚǀĂƌĂŶĚƌĂ͕ŽĂǀƐĞƚƚŵĞĚǀŝůŬĞƚŝŶƚƌĞƐƐĞǀŝćƌŵĞĚůĞŵŵĂƌŝŬůƵďďĞŶ͘
ĞƚƐŬĂǀĂƌĂůćƚƚ͕ƐŽŵǀĂůƉŬƂƉĂƌĞ͕ĂƚƚĨĊŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚĨƂƌĞƚƌćĚĂƌĞŽĐŚƵƉƉĨƂĚĂƌĞ͕ŽĐŚĨĊƐǀĂƌ͘/ďůĂŶĚŬĂŶǀŝŚĂ
ŽůŝŬĂĊƐŝŬƚĞƌ͕ĚĞƚŵĊƐƚĞŬƵŶŶĂƌĞƐƉĞŬƚĞƌĂƐŽĐŚĂƚƚǀŝŝĂůůĂůćŐĞŶŵŝŶŶƐǀĂĚǀŝŚĂƌŐĞŵĞŶƐĂŵƚ–ǀĊƌĂĨŝŶĂĚĂŶƐŬͲ
ƐǀĞŶƐŬĂŐĊƌĚƐŚƵŶĚĂƌ͘ŝĂůŽŐŽĐŚĞŶŐŽĚƚŽŶćƌĞƚƚŵĊƐƚĞ͘
ĞƚćƌŽĐŬƐĊǀŝŬƚŝŐƚĂƚƚŬćŶŶĂĚĞůĂŬƚŝŐŚĞƚ͕ĂƚƚŬůƵďďĞŶćƌƚŝůůĨƂƌŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂŽĐŚŝŶƚƌĞƐƐĞƚĨƂƌĂƚƚǀćƌŶĂŽĐŚ
ďĞǀĂƌĂƌĂƐĞŶĚĂŶƐŬͲƐǀĞŶƐŬŐĊƌĚƐŚƵŶĚ͘
KŵŬůƵďďĞŶŬĂŶƵƚƐƚƌĊůĂƐŬƂŶŐĞŵĞŶƐŬĂƉƐĂŵƚďƌĞĚŽĐŚƐƚŽƌŬŽŵƉĞƚĞŶƐŚĂƌǀŝĞŶŬůƵďďǀŝĂůůĂŬĂŶǀĂƌĂƐƚŽůƚĂ
ƂǀĞƌ͊sćƌĚĞŐƌƵŶĚĞŶćƌĞƚƚůĞǀĂŶĚĞĚŽŬƵŵĞŶƚƐŽŵƐƚćŶĚŝŐƚƐŬĂĨŝŶŶĂƐŵĞĚ͕ĚŝƐŬƵƚĞƌĂƐŽĐŚ͕ǀŝĚďĞŚŽǀ͕ĨƂƌŶǇĂƐ
ĨŽƌƚůƂƉĂŶĚĞŝŶŽŵǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘

     C.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i stadgarna.
17. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-17.
19. Motioner som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen.
20 Propositioner från styrelsen.
21. Övriga ärenden.
22. Mötets avslutande.

^ƚǇƌĞůƐĞŶĨƂƌZ^'ĚĞŶϮϳũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϵ
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Verksamhetsberättelse för Rasklubben för DanskSvensk
Gårdshund år 2019.
Styrelsen för Rasklubben för DanskSvensk Gårdshund avger härmed sin berättelse för verksamheten under
perioden 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31.

Styrelsens sammansättning.
Ordförande Susanne Fagrell
Vice ordförande Catrin H Karlsson.
Sekreterare Eva Wieslander.
Kassör Irene Alvarsson.
Ledamot Magnus Elmvik.
Ledamot Laila Redlund.
Ledamot Renée Höglander.
Ledamot Agneta Wändell.

Ansvarsområden
Susanne Fagrell har tillsammans med den danska rasklubben slutfört arbetet med att få rasen godkänd
av FCI. Hon är styrelsens länk till SKK, ansvarig utgivare av tidningen ”Gårdshunden” och motorn inom
styrelsearbetet. Susanne Fagrell skickar titeldiplom till de som ansökt om det och hon sitter även i
utställningskommittén.
Eva Wieslander har varit klubbens sekreterare och styrelsens kontakt med SGVK. Hon har även
varit matansvarig vid bl.a. rasspecialen. Eva Wieslander har tillsammans med Irene Alvarsson skött
hanteringen av 2020 års almanacka.
Irene Alvarsson har som kassör skött klubbens ekonomi och kontrollerat alla inbetalningar till
rasspecial, årsmöte och almanackor.
Magnus Elmvik sitter i utställningskommittén och har tillsammans med Agneta Wändell och Catrin H
Karlsson slutfört arbetet med klubbens värdegrund.
Agneta Wändell och Catrin H Karlsson har varit kontaktombud för aktivitetsgrupperna och byggt
upp dessa med många nya ombud. De har utarbetat en handledning som guide till de olika
aktivitetsgrupperna.
Anita Dandenell har suttit som adjungerad protokollförare större delen av året.Maja Lind var
adjungerad protokollförare resten av året.
Linda Heintie har visat ”Träningstips för medlemmar i Rasklubben för DanskSvensk Gårdshund” på sin
facebookgrupp. Linda har även skrivit kåserier i tidningen.

Ledamot   Linda Heintie
Suppleant   Anette Almqvist.
Suppleant Monica Larsson.

Revisorer Lisbeth-Niss Eriksson och Sandra Lindhagen.
Revisorsuppleanter Siw Synnerman Nordström och Gunilla Thynell.
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Sammanträden

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet

Styrelsen har haft 17 sammanträden varav ett årsmöte och ett konstituerande möte.

Representation
Susanne Fagrell, Magnus Elmvik och Eva Wieslander representerade rasklubben på SGVKs
fullmäktige i Gränna den 6 april.                                                                                             Den
28 september höll SKK sitt kennelfullmäktige och vid banketten efter mötet fick Susanne
Fagrell mottaga SKKs förtjänsttecken för sina insatser och sitt engagemang inom SKKs
ramar. SGVK höll en ordförandekonferens som Susanne Fagrell och Eva Wieslander
deltog i.
Sofie Lourie byggde och inredde en fantastisk rasmonter på Hundmässan i Stockholm där hon
vann första pris för bästa monter. Styrelsen är mycket stolt och tacksam över Sofies arbete
och engagemang .                                                                                                Rasklubben hade en
rasmonter på My Dog i Göteborg som aktivitetsombuden där ansvarade för. Den var mycket
välbesökt och många besökande visade stort intresse för rasen.

Stipendium
Enligt §2 i våra stadgar står att ”vi ska utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att
hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning”.
Styrelsen har upprättat en utbildningsfond på 50.000 kr. där man kan söka bidrag på högst
5.000 kr för att utbilda sig till t.ex. instruktör, BPH beskrivare eller andra utbildningar som
främjar rasen. Bidraget ges när du fullgjort din utbildning och då vill vi att du återgäldar
klubben genom att hålla en kurs för våra medlemmar vid tillfälle t.ex. aktivitetsträff, rasspecial
etc. där du kan dela med dig av dina kunskaper. Vi ser helst att detta sker inom ett år från
fullgjord utbildning. Styrelsen har mottagit fyra ansökningar under år 2019.

Gåvomedlemskap
Vi är mycket glada att vi åter har en spalt i tidningen under titeln ”Gåvomedlemskap”där
man hittar alla de kennlar som har givit ett års medlemskap till sina valpköpare. Trots att
vi inte började förrän en bit in på året har 43 kennlar valt att hjälpa sina valpköpare att bli
medlemmar i vår rasklubb.

Uppdatering av RAS
Arbetet med att uppdatera RAS pågår och beräknas vara färdigt under år 2020.

Stipendium
Styrelsen fick i uppdrag att förklara hur stipendiet fungerar.Se tidgare i årsmöteshandlingarna under titeln
”Stipendium”.

Motioner som skickades vidare till SKK
Motion 5: angående digitala medlemskort                                                                                                                         
SKK planerar ytterligare digitalisering av verksamheten men kan inte priotera frågan i dagsläget p.g.a. andra
stora IT-projekt.
Motion 6: angående digitalisering av utställningskritiker . En nyutveckling av SKKs utställningsadministrativa
IT-stöd är en omfattande utveckling. Gällande lagstiftning kring personuppgifter,GDPR, behöver beaktas när
kritiker görs tillgängliga.
Motion 7: angående fullcertad hund under två år. Motionären har dragit tillbaka motionen.

Tidningen ” Gårdshunden”
Samarbetet med Tryckshopen fortsätter att fungera utmärkt och vi ser inte någon anledning att ändra
det utan ser fram emot att arbeta tillsammans ännu ett år. Rasklubbens medlemmar får tidningen fyra
gånger om året.

Medlemsavgift
Medlemsutveckling
SKK hanterar och ansvarar sedan ett par år tillbaka för klubbens medlemshantering.

Medlemsavgiften för huvudmedlemskap är 300 kr per år, familjemedlem 100 kr per år, utlandsboende
380 kr per år och gåvomedlemskap 150 kr. Styrelsen finner ingen anledning att höja medlemsavgiften
för år 2020.

2018-12-31 hade klubben 1723 medlemmar varav 73 familjemedlemmar och en
hedersmedlem.
2019-12-31 hade klubben 1720 medlemmar varav 68 familjemedlemmar och en
hedersmedlem-

6

7

Aktiviteter år 2019
Utställningskommittén har bestått av Maja Lind (sammankallande), Magnus Elmvik, Susanne Fagrell,
Angelika Lauth och Lotta Malm.
Årets rasspecial ägde rum den 2-4 augusti i Ånnaboda, Örebro.
Första året i Ånnaboda och vi kan se tillbaka på en ytterst lyckad och trevlig tillställning med god
stämning och många deltagare i både KM, utställning och kurser.
Första dagen kantades av tävlingar, KM i viltspår, rallylydnad samt agility. Även agility i blåbärsklass
avgjordes och dagen avslutades på kvällen med ett avelsforum där det bland annat diskuterades kring
klubbens ansvar och betydelse. Tipspromenaden anordnad av aktivitetsgruppen i Örebro med omnejd
öppnade upp och löpte längs ett promenadstråk runt den närliggande sjön.
Lördag och söndag innan utställningen började anordnades ringträning. Utställningen dömdes av Birgitte
Schjöth. Under lunchpausen hölls extraklasser för utställningen (kom-som-du-är samt parklass) och även
barn med hund.
Lördagen bjöd även på  prova på nosework och freestyle och agilitykurs hölls för de kursdeltagare som
var intresserade. Under eftermiddagen bjöds det in till fika med aktivitetsombuden och KM i lydnad
gjordes upp. Kvällen avslutades med det traditionsenliga rasspecialens snabbaste hund som följdes av
picknick och prisutdelning för viltspår.
Söndagen bjöd på (utöver ringträning, utställning och barn med hund) på lotteridragning, prisutdelning
för tipspromenaden samt tävlingskurs i nosework och klubbmästerskap i nosework som var första KMet
någonsin i grenen.
Anmälda hundar/deltagare.
Utställning samtliga:     167 st. exkl.avels-och uppfödarklasser.
KM rallylydnad samtliga:  31 st.

Årets Hund 2019
Vinnare nedanstående kategorier.

Agility small:
1. Tamoras Xuper Xindie - Caroline Adamsson, Göteborg.
2.  Kråkberga Gårds Blacklist - Helen Ljunggren, Tollarp.
3.  Ekeröds Quendi ”Quendi” - Susanne Bergman, Virestad.
4.  Andersbo Humle ”Molle” - Marie-Louise Ljung, Växjö.
5.  Sofalex Bagare Bobson ”Bagge” - Sofie Lourie, Landfjärden.

Agility medium:
1.  Sörvallas Viktor, Daniel Willén, Floby.
2.  Tamoras Herkules - Johanna Ottosson, Uddevalla.
3.  Nattrajens Mirakel Mio - Ylva Håkansson, Jämjö.
4.  Kråkeberga Gårds Screw Driver ”Cento” - Christin Karlsson, Helsingborg.
5.  Gassman´s Sven - Lina Persson, Töreboda.

Agility ungdom:
Inga tävlande år 2019.

KM lydnad samtliga:          7 st.

Allround:

KM agility:                        22 st.

1.  Sveagårdens Cornelia Af Bonde - Catarina Jägervall, Östra Ryd.

Agility blåbärsklass:        17 st.

2.  Frikrafts Moon De Ferdinand - Anette Helenius, Sollentuna.

KM viltspår:                      6 st.

3.  Lizwiks Prins-Adrian - Tanja Hanni,Mora.

KM nosework:                 24 st.

4.  Suderbys Gård Pasilla - Anne-Marie Engström, Gotland.

Kurser:                            27 st.

Bruks:
1.  Götängens Neptunus - Stina Thorell, Mönsterås.
2.  Tamoras Felix - Anna Karlsson, Linköping.
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Freestyle:
1.  Hurrelvingens Mors Lilla Olle - Jenny Ekdahl,Malmö.
2.  Leonberget´z Not without Granny - Linda Heintie, Vänge.

Heelwork To Music:
Inga tävlande år 2019.

Rallylydnad:
1.  Vänaste-Valter - Diana Huuki, Rimbo.
2.  Stallbackens Acke - Diana Huuki, Rimbo.
3.  Daysick Fabian Zigge - Hanna Floengård,
4.  Rippåsens Läkerol - Martina Ehnar, Varberg.
5.  Drömvinden´s Flax from Tucker - Christina Enoksson, Klippan.

Lydnad:

Viltspår:

1.  Tamoras Felix - Anna Karlsson,Linköping.

1.  Rippåsens Yava - Beatrice Barck, Mariestad.

2.  LD Startklass  Sveagårdens Cornelia Af Bondestam - Catarina Jägervall, Söderköping.

2.  Suderbys Gårds Pasilla - Ann-Marie Engström,Gotland

3.  Rippåsens Läkerol - Martina Ehnar. Brämhult.

4.  Incalines Beyla - Eva Linnér, Slättåkra.

4.  Galants Isprinsessa - Ewa Osterman, Laholm

5.    Gruvfruns Kalle Theodor - Annelie Frejås, Svärtinge.

5. Ekeröds Ztella - Ulrika Aronsson - Össjö.

Nosework:

Utställning:

1.  Gullvivebackens Alba - Ann-Christin Lindholm, Ransta.

1.  Candelinz Just a Joyful - Marie Sandelin, Månstad.

2.  Woppers Love Love Love - Helene Bohlin, Kilafors.

2.  Superdupers Bella - Anette Andersson, Skövde.

3.  Hurrelvingens Gomeisa Af Stierne - Anette Markeröd Carlsson,

3.  Samkas Made in Norway - Marie Sandelin, Månstad.

4.  Kurreduttens Krille - Gun-Britt Wennerberg, Ängelholm.

4.  Yasmine-Hope - Laila Malmsköld Gustavsson, Åmål.

5.  Dobguns Antoinette - Eva Berglind, Skultuna.

5.  Lillstintans Omtalade Owelia - Reneé Höglander, Nordmaling.

Utställning Junior:
1.  Björkils Bärtamärta - Laila Malmsköld Gustavsson, Åmål.
2.  Stolta Ebbas Jarla Jofrid of Sweden - Erika Karlsson, Töreboda.
3.  Mattishus Jolly Joy - Juliane Klink, Vollsjö.
4.  Storhovens Bäztiz - Monica Johansson, Älekulla.
5.  Svanvikens Inez Only You - Jenny Gummesson, Jämjö.
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Verksamhetsberättelse  sportkommittén  2019  
Utställning Unghund:
1. Stallbacka`s Serious Surprise - Anki Hulting, Filipstad.
2. Stolta Ebbas Hnoss Härn Härfjätter - Erika Karlsson - Töreboda.
3. Aridgeocrat´s Jackpot Judith - Anki Hulting, Filipstad.
4. Mastrells Lotta - Marie Astrell, Lundsbrunn.
5. Zallayas Cajsa Snöloppa - Helen Backman, Kvissleby.

Utställning Veteran:
1. Tiger - Anette Andersson, Skövde.
2. Riddarens Sagolika Lejon - Marie Landberg, Laholm.
3. Björkils Molle-Mee - Laila Malmsköld Gustavsson, Åmål.
4. Nattrajens Cayenne - Beatrice Barck - Mariestad.
5. Snöflinga - Maja Lind, Korsberga.

Slutord
Styrelsemedlemmarna har ett brinnande intresse att göra sitt allra bästa för våra hundar och medlemmar.
Styrelsen har under året kunnat arbeta utan inre eller yttre störningar  mot ett gemensamt mål nämligen att
tillvarata våra hundars och medlemmars intressen på bästa sätt.  Styrelsen har kunnat utföra sina uppgifter,
bearbeta förslag, och fatta de beslut som är viktiga för klubben. Detta vore omöjligt utan det fantastiska arbete
som våra funktionärer gör. De lägger ner en stor del av sin fritid på planering och arbete för att rasspecialer,
aktivitetsträffar etc. ska kunna fungera på ett föredömligt sätt. Vi kan inte nog tacka alla som stöttar klubben i
vårt avlånga land.
Susanne Fagrell,ordförande                            Laila Redlund,ledamot                                 
Catrin H Karlsson,vice ordförande                  Agneta Wändell,ledamot
Irene Alvarsson,kassör                                    Linda Heintie,ledamot
Eva Wieslander,sekreterare
Magnus Elmvik,ledamot

Sportkommittén	
  har	
  bestått	
  av	
  Catharina	
  Jägevall,	
  Ulrika	
  Aronsson,	
  Christin	
  Karlsson,	
  Anna	
  
Dahl	
  (styrelsens	
  representant),	
  Marie	
  Andersson	
  och	
  Annelie	
  Frejås.	
  
Catharina	
  har	
  haft	
  huvudansvar	
  för	
  agility,	
  Ulrika	
  har	
  varit	
  inriktad	
  på	
  bruks	
  och	
  lydnad	
  och	
  
Annelie	
  har	
  ansvarat	
  för	
  rallylydnad,	
  nosework,	
  HtM	
  &	
  Freestyle.	
  Christin	
  har	
  i	
  huvudsak	
  
varit	
  gruppens	
  kassör	
  och	
  agerat	
  tävlingssekreterare	
  medan	
  Anna	
  har	
  haft	
  hand	
  om	
  
förberedelser	
  inför	
  rasspecialen	
  som	
  t	
  ex	
  att	
  ordna	
  priser.	
  Marie	
  har,	
  som	
  boende	
  nära	
  
Ånnaboda,	
  bl	
  a	
  haft	
  en	
  viktig	
  roll	
  i	
  att	
  ordna	
  agilityhinder	
  och	
  lydnadsmaterial	
  till	
  våra	
  
klubbmästerskap	
  och	
  kurser.	
  
Vi	
  har	
  liksom	
  föregående	
  år	
  haft	
  vårt	
  största	
  fokus	
  på	
  att	
  planera	
  och	
  genomföra	
  sportdelen	
  
av	
  rasspecialen.	
  Denna	
  gick	
  i	
  år	
  av	
  stapeln	
  första	
  helgen	
  i	
  augusti	
  på	
  Ånnaboda	
  Camping	
  
utanför	
  Örebro.	
  Vi	
  är	
  helt	
  överens	
  om	
  att	
  detta	
  var	
  ett	
  fantastiskt	
  område	
  för	
  att	
  hålla	
  en	
  
rasspecial	
  där	
  vi	
  enkelt	
  fick	
  plats	
  med	
  alla	
  våra	
  aktiviteter.	
  Att	
  vädret	
  var	
  det	
  bästa	
  tänkbara	
  
gjorde	
  ju	
  inte	
  saken	
  sämre!	
  
En	
  hel	
  del	
  aktiviteter	
  genomfördes	
  under	
  rasspecialen.	
  Som	
  vanligt	
  hade	
  vi	
  klubbmästerskap	
  
i	
  agility	
  (34	
  startande),	
  lydnad	
  (7	
  startande)	
  och	
  rallylydnad	
  (29	
  starter	
  vilket	
  är	
  rekord!)	
  	
  men	
  
utöver	
  det	
  anordnade	
  vi	
  också	
  klubbens	
  första	
  KM	
  i	
  Nosework!	
  Det	
  blev	
  succe´	
  med	
  16	
  
anmälda	
  i	
  klass	
  1	
  och	
  5	
  st	
  i	
  klass	
  2!	
  	
  Även	
  KM	
  i	
  viltspår	
  anordnades	
  med	
  6	
  st	
  anmälda	
  
ekipage,	
  dock	
  inte	
  genom	
  sportkommittén	
  utan	
  med	
  Staffan	
  Linnér	
  som	
  ansvarig.	
  
Vi	
  försöker	
  varje	
  år	
  att	
  skapa	
  ett	
  varierat	
  kursutbud	
  så	
  alla	
  ska	
  hitta	
  något	
  att	
  testa	
  eller	
  
fördjupa	
  sig	
  i.	
  I	
  år	
  startade	
  lördagen	
  med	
  en	
  prova-‐på-‐kurs	
  i	
  NW	
  för	
  Catharina	
  &	
  Marie	
  (Vi	
  
hade	
  5	
  deltagare	
  som	
  inte	
  ville	
  sluta	
  träna...	
  J	
  ).	
  Parallellt	
  pågick	
  en	
  4-‐timmars	
  agilitykurs	
  
med	
  inhyrd	
  instruktör	
  som	
  tyvärr	
  inte	
  lockade	
  mer	
  än	
  3	
  st	
  deltagare	
  varav	
  en	
  lämnade	
  
återbud,	
  samt	
  en	
  fullbokad	
  prova-‐på-‐kurs	
  i	
  freestyle	
  som	
  var	
  mycket	
  uppskattad,	
  även	
  den	
  	
  
för	
  inhyrd	
  instruktör.	
  	
  
På	
  söndagen	
  anordnade	
  vi	
  en	
  mycket	
  populär	
  NW-‐kurs	
  för	
  tävlingsekipage	
  som	
  snabbt	
  blev	
  
fullbokad.	
  6	
  st	
  deltagare	
  med	
  hund	
  och	
  4	
  st	
  utan	
  hund.	
  Flera	
  uttryckte	
  önskan	
  om	
  något	
  
liknande	
  2020.	
  	
  	
  
Förutom	
  rasspecialen	
  anordnades	
  5	
  maj	
  en	
  prova-‐på-‐personsök	
  aktivitet	
  i	
  Vedby	
  
Strövområde,	
  Klippan,	
  	
  Skåne	
  i	
  samarbete	
  med	
  Ängelholms	
  Brukshundklubbs	
  sökgrupp.	
  Ett	
  
glatt	
  gäng	
  gårdshundar,	
  några	
  nybörjare	
  och	
  några	
  som	
  provat	
  på	
  sök	
  tidigare,	
  slöt	
  upp	
  med	
  
sina	
  mattaroch	
  hade	
  en	
  trevlig	
  träningsdag	
  som	
  avslutades	
  med	
  gemensam	
  fika.	
  Vi	
  var	
  eniga	
  
om	
  att	
  försöka	
  anordna	
  nåt	
  liknande	
  framöver,	
  ev	
  även	
  i	
  andra	
  grenar.	
  
Vi	
  har	
  under	
  hösten	
  gjort	
  en	
  grundlig	
  genomgång	
  av	
  alla	
  Årets-‐hund-‐regler	
  för	
  att	
  ena	
  alla	
  
grenar	
  så	
  långt	
  det	
  är	
  möjligt.	
  De	
  reviderade	
  reglerna	
  kommer	
  att	
  publiceras	
  i	
  mitten	
  av	
  
januari	
  efter	
  att	
  sammanräkningen	
  för	
  Årets-‐hund	
  2019	
  är	
  avklarad.	
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Sista	
  viktiga	
  uppdraget	
  under	
  november-‐december	
  har	
  varit	
  att	
  ta	
  fram	
  ett	
  preliminärt	
  
program	
  för	
  kommande	
  rasspecial.	
  	
  
Kommittén	
  har	
  under	
  året	
  haft	
  8	
  st	
  	
  telefonmöten	
  och	
  även	
  använt	
  chattgruppen	
  på	
  
Messenger	
  mycket	
  	
  flitigt.	
  
Vi	
  vill	
  tacka	
  styrelsen	
  för	
  ett	
  gott	
  samarbete	
  under	
  2019	
  och	
  vi	
  känner	
  att	
  vi	
  har	
  styrelsens	
  
förtroende	
  i	
  vårt	
  arbete	
  med	
  sportfrågorna.	
  
Hälsningar	
  sportkommittén	
  genom	
  Annelie	
  Frejås	
  
	
  

Aktivitetsgrupper och aktivitetsombud
Under året har styrelsen utsett två personer inom sig som fungerat som speciellt ansvariga
för utvecklingen av och kontakterna med aktivitetsgrupperna och aktivitetsombuden. Ett
nyhetsbrev har skickats ut per mail under året och, i samband med Rasspecialen i Ånnaboda
utanför Örebro, inbjöds till ett möte med aktivitetsombuden. Dessutom finns en FB-grupp för
alla aktivitetsombud, med namnet Aktiva inom Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, där
man kan ge varandra tips, inspirera varandra och få snabb information från klubben.
Under år 2019 har fokus legat på att uppdatera och hitta nya aktivitetsombud. Främst att fylla
så kallade vita fläckar på kartan, men också att fylla på med nya namn på de platser där det
bara funnits ett aktivitetsombud. En handledning för aktivitetsombuden har också tagits fram,
i nära samarbete med nuvarande aktivitetsombud. Utkast till denna diskuterades på mötet i
Ånnaboda, samt via FB-gruppen.
Tanken med handledningen har varit att den ska kunna fungera både för nya som gamla
aktivitetsombud, och att man kan välja ut bitar ur det som passar just sin aktivitetsgrupp/sitt
område. Handledningen finns att läsa på klubbens hemsida.
Det allra viktigaste, för ett lyckat lokalt arbete, har varit att göra det så lättarbetat som möjligt
för aktivitetsombuden. Och att de ska slippa en massa byråkrati och formalia som möjligt. Ett
steg på vägen var förra årets (2018) uppdatering av reglerna för aktivitetsombud som nu
verkar ha satt sig. Det här året är, som exempel, andra året i rad som styrelsens samordnare
skriver och redigerar avsnittet om aktivitetsgrupperna i Verksamhetsberättelsen. Många fler
grupper har också under året fått ekonomiskt stöd för olika aktiviteter, något man kan söka
inför att man ska ha ett möte, utbildning eller annan aktivitet.
Vi kan, till vår glädje, se att antalet aktivitetsombud ökat under året. Från 31 i början av 2018
till 34 den 31 december. Detta trots att en utrensning samtidigt skett av icke aktiva ombud!
Dessutom har ett par avsomnade grupper kommit igång igen. Västerbotten. Stockholm och
Dalarna hör till de län som ökat antalet aktivitetsombud från ett till fler ombud.

Verksamhetsplan för Sportkommittén 2020-01-01
Vi ska bidraga till ett varierat och intressant aktivitetsprogram under RDSGs rasspecial i
Ånnaboda 31/7-2/8 2020 där bl a KM i agility, lydnad, nosework och rallylydnad avgörs.
Utöver det ska vi anordna 3-5 olika kurser inom olika grenar eller områden, dels med egna
och dels med inhyrda instruktörer.
Vi kommer bevaka de olika stegen i regelrevideringsprocessen för SBKs grenar. 2022-01-01
börjar sedan de nya reglerna att gälla.
Under hösten kommer en utvärdering av årets rasspecial att ske innan planering inför 2021 års
rasspecial påbörjas.
Sportkommittén genom Annelie Frejås

Idag har ett femtontal län aktivitetsgrupper eller aktivitetsombud. En del grupper täcker flera
län. Målet är givetvis att täcka hela Sverigekartan, men vi gör det stegvis och satsar på att få
igång, eller nystarta, två-tre grupper under 2020 samt att rekrytera flera aktivitetsombud där
det idag bara finns ett. Bland de vita fläckarna på kartan finns bl a Östergötland, Jämtland,
Västernorrland, Sörmland, Kronoberg samt Gotland.
Vi tror att läget är gynnsamt för att få igång fler grupper, då många gårdshundsägare,
spontant, via nätverken på internet söker kontakt med andra ägare för gemensamma
promenader. Fortlöpande söker vi kontakt med dessa när vi får kännedom om en ny grupp.
Ett par av de nuvarande grupperna har faktiskt börjat sin verksamhet på just det sättet, t ex
Örebro/Värmland.

Lokala aktiviteter
Aktivitetsgrupperna skall ha en medlemsvårdande verksamhet och bedriva aktiviteter för
gårdshundar och gårdshundsägare som t ex ringträning, studiecirklar, kurser, föreläsningar,
prova-på-aktiviteter av skilda slag som agility, spår, lydnad och nosework.
Två viktiga aktiviteter under året, där lokala krafter via aktivitetsgrupperna traditionellt hjälpt
till, är de stora hundmässorna i Stockholm och Göteborg. Hundmässan i december i
Stockholm och My Dog i Göteborg i januari är två större arrangemang där klubben är
representerad via rasmontrar sedan flera år tillbaka. De lokala aktivitetsombuden,

14

15

tillsammans med många medlemmar är behjälpliga både med tillverkning och uppsättning av
montrar som att bemanna dessa. Den här gången fick montern i Stockholm första pris som
bästa monter. Varmt tack till Sofie Louiré som la ner massor med tid på att tillverka den nya
montern!
Det händer mycket lokalt. De allra flesta aktivitetsgrupper har haft någon form av
promenader på schemat Här är ett axplock från olika delar av landet:
I Stockholmsområdet har det blivit något av en nystart i och med att man nu är tre
aktivitetsombud mot tidigare ett. Ett par träffar genomfördes av Cecilia Dolderer vid
Wenngarns slott i Sigtuna norr om Stockholm. Våra två nya ombud under året, Johanna
Rofors och Helena Afvander, ordnade under hösten en infoträff på Hundöarna vid
Drottningholms slott, där de tog in förslag på kommande verksamhet. Man höll också en
glöggträff i december. De månatliga mötena på Hundöarna (en söndag varje månad) har
fortsatt som tidigare.
Under 2020 planera Stockholmarna ett par möten vid Wenngarn, söndagsträffarna på
Hundöarna fortsätter och dessutom planeras några aktiviteter enligt de önskemål som kom in
vid infoträffen i höstas.
Även i Dalarna har det blivit fler aktivitetsombud. Under året har två träffar arrangerats
En i mars på den lokala kennelklubben i Falun där Pia Bildt Ström är instruktör sedan flera
år. Vid träffen hölls bl a en föreläsning om Hundens känslor och berikning samt test av några
experiment ur Per Jensens bok ”Hur smart är din hund”. I november ordnade Tanja Hanni en
träff i Orsa som började med en promenad på 4 km, följt av nosework, trick, lydnad mm.
Under 2020 planerar Dalarna 2-3 träffar. Det blir friskvård för hund, olika prova-på-aktiviteter
som nosework, styrketräning, balansboll och Doga (yoga för hund).
I Göteborg har man sedan flera år en gedigen verksamhet igång. Under året har man,
förutom promenader på olika platser, haft aktivitetsdag med prova-på i agility och rallylydnad
samt glöggavslutning i december.
Även Skåne har en lång tradition med olika typer av möten och promenader på olika platser.
En av de mest uppskattade, årligt återkommande, aktiviteterna är bedömningsträffen som
även 2019 inleddes med en hundgudstjänst i samarbete med Svenska kyrkan. För årets
bedömning hade man bjudit in ordföranden för den danska Rasklubben som domare,
nämligen Helene Riisgard-Pedersen.
I Västerbotten blev det en nystart i och med att Renée Höglander blev aktivitetsombud. Vid
vårens träff fick deltagarna pröva på viltspår, förutom promenad och fikapaus. Vid höstens
träff stod rallylydnad, fika och därefter trix och balansboll på schemat. Västerbotten siktar på
att växa och bli ännu fler under året som kommer.
Gävleborg, som fick en nystart i slutet av 2018, har fortsatt med träffar under året. Vårens
första träff hölls i Kilafors hundhall, där man tränade nosework och rallylydnad. Även under
hösten har man träffats i hundhallen, och året avslutades med en gårdshundsträff i
Hemlingby, där man planerade för kommande träffar och aktiviteter, bl a en promenad i
Valbo i februari.
Örebro/Värmland hade 2019 femårsjubileum som grupp, vilket firades i juni med ett
hejdundrande kalas och massor av aktiviteter vid, och i, Lerviks hundhall utanför Degerfors.
Gruppen bildades ursprungligen i Örebro, men kom tidigt att omfatta även värmlänningar –
därav namnet. Under de här fem åren har gruppen växt och har idag över 170 medlemmar!
Förutom jubileet har fyra gårdisträffar hållits på olika platser i de bägge länen, med allt från
promenad till rallylydnad, barnhunt, nosework, weightpull och agility som teman. Man har
också haft en träningsgrupp som träffats regelbundet samt många spontanträffar medlemmar
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emellan. Ett bra exempel på det sistnämnda är de öppna träningar i barnhunt som Angelica
Lauth inbjöd till efter den gårdisträff som hölls på hennes gård. Inför kommande år planeras
fyra träffar, som vanligt på olika platser och med olika teman. Träningsgruppen ersätts av
olika spontaninbjudningar till olika hallar och träningsplatser - på olika tider och veckodagar
så att det någon gång ska kunna passa alla.

Aktivitetsombud/grupper per den 31 december 2019
Dalarna
Pia Bildt Ström, Falun
Tanja Hanni, Mora
Gävleborg
Sofie Hedlund, Skutskär
Helena Bohlin, Kilafors
Göteborg/Väst
Christina Bengtsson, Varberg
Anne Hansson, Lerum
Mikael Klasson, Fjärås
Maria Klasson, Fjärås
Jimmy Berg, Göteborg
Christina Emrich, Mölndal
Wilma Tolinsson, Kungälv
Jönköping
Angelique Lindblom, Gränna
Annika Andersson, Hestra
Angelita Nooni, Tenhult
Mälardalen
Kent Larsson, Eskilstuna
Norrbotten
Britt-Marie Larsson, Gammelstad
Birgitta Häggbom Tuveborg, Norrfjärden
Skåne/Blekinge
Anna Hoff Jönsson, Hörby
Jenny Gummesson, Jämjö
Christin Karlsson, Helsingborg
Catarina Ottosson, Höör
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Anders Sjöberg, Kristianstad
Lena Persson, Sölvesborg
Barbro Härse, Ludvigsborg
Stockholm
Cissi Dolderer, Sigtuna
Helena Afvander, Årsta
Johanna Rofors, Hässelby
Västerbotten
Renée Höglander, Nordmaling
Örebro/Värmland
Agneta Wändell, Degerfors
Barbro Markström, Karlstad
Helene Holmgren, Odensbacken
Marie Andersson, Nora
Camilla Jörnegren, Kumla
Margareta Eklund, Karlskoga

Balansrapport

2019-01-01

Förändring

2019-12-31

Omsättningstillgångar
1400 Varulager
1700 Interim fordran -Årsslut
1910 Kassa
1920 PlusGiro
1930 Bank
1931 Bank sportkommitten
Summa omsättningstillgångar

15 847,00
3 450,00
2 503,98
145 756,68
231 619,07
0,00
399 176,73

-11 327,00
1 350,00
0,00
-15 266,95
0,00
18 055,50
-7 188,45

4 520,00
4 800,00
2 503,98
130 489,73
231 619,07
18 055,50
391 988,28

SUMMA TILLGÅNGAR

399 176,73

-7 188,45

391 988,28

-291 174,62
0,00
-70 934,31
-27 073,80
-389 182,73

-70 934,31
33 082,45
43 860,51
27 073,80
33 082,45

-362 108,93
33 082,45
-27 073,80
0,00
-356 100,28

0,00
-8 029,00
-960,00
-1 005,00
-9 994,00

-31 408,00
8 029,00
-960,00
-1 555,00
-25 894,00

-31 408,00
0,00
-1 920,00
-2 560,00
-35 888,00

-399 176,73

7 188,45

-391 988,28

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2010 Eget kapital
2069 Årets resultat
2098 Resultat från föreg år
2099 Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
2490 Övriga kortfristiga skuld
2710 Personalens källskatt
2730 Lagstadg soc avg lönesk
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1 (1)
Utskriven: 2020-01-27, 15:36
T o m ver nr: 11 90241
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RASKLUBBEN FÖR DANSK/SVENSK GÅRDSHUND
802437-2073
2019-01-01 - 2019-12-31

Resultatrapport

1 (2)
Utskriven: 2020-01-27, 15:36
T o m ver nr: 11 90241

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

RASKLUBBEN FÖR DANSK/SVENSK GÅRDSHUND
802437-2073
2019-01-01 - 2019-12-31

Resultatrapport

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-431 429,53

-322 253,68

162 528,53

217 242,05

-839,00
-1 119,00
-35 395,30
-8 663,00
-26 736,00
-12 430,00
0,00
-3 000,00
-2 480,82
0,00
-7 299,88
0,00
-62 235,91
0,00
-4 118,00
-3 355,60
-14 875,00
-2 329,46
-760,50
-3 618,51
-189 255,98

0,00
-4 382,02
-42 671,41
0,00
-21 125,00
-18 998,45
-5 000,00
-655,00
-1 244,00
-128,00
-4 121,00
-3 250,00
-63 374,37
-570,00
-7 717,00
-2 295,00
0,00
-2 836,00
0,00
0,00
-178 367,25

-3 200,00
-1 600,00
0,00
-1 555,00
-6 355,00

-6 695,00
0,00
-950,00
-1 005,00
-8 650,00

-627 040,51

-509 270,93

-33 082,45

30 224,80

0,00
0,00

-3 151,00
-3 151,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-33 082,45

27 073,80

REDOVISAT RESULTAT

-33 082,45

27 073,80

RÖRELSENS INTÄKTER

Summa material och varor

Försäljning
3010 Intäkter
3051 Kurser Sportkommitten
3110 Intäkter butiken
3120 Intäkter utställning
3121 Intäkter BPH
3150 Intäkter kurser
3170 Intäkter annonser
3180 Intäkter almanacka
3200 Intäkter medlemmar
3300 Intäkt SGVK ß 25 kronor
3740 Öres- och kronutjämning
Summa försäljning

6 200,00
38 825,00
10 545,00
44 727,87
900,00
0,00
600,00
16 117,00
475 626,00
0,00
5,19
593 546,06

200,00
0,00
300,00
58 169,90
2 900,00
750,00
800,00
19 910,00
452 903,83
771,00
0,00
536 704,73

BRUTTOVINST

Övriga rörelseintäkter
3994 Försäkringsersättningar
Summa övriga rörelseintäkter

412,00
412,00

2 791,00
2 791,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

593 958,06

539 495,73

-5 299,00
-5 637,16
0,00
-72 430,67
0,00
-500,00
-750,00
-5 600,00
-170 140,00
0,00
-11 910,00
-4 146,00
-103 153,00
-1 000,00
-5 326,00
0,00
-1 712,70
-1 190,00
0,00
-31 308,00
0,00
-11 327,00

-25 701,00
0,00
-2 955,00
-21 371,00
-8 870,00
-7 000,00
-300,00
0,00
-110 613,00
9 693,32
-7 150,00
0,00
-110 052,00
0,00
2 436,00
-2 100,00
0,00
-825,00
-5 200,00
-26 327,00
-650,00
-5 269,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4010 Inköp varor material
4110 Inköp butiken
4120 Kostnader utställning Tol
4121 Kostnader rasspecialen öv
4150 Kostnader interna kurser
4151 Kostnader AvelskommittÚn
4152 Kostnader externa kurser
4153 Kursledare med f-skatt SK
4170 Kostnader Gårdshunden
4171 Kostnader Gårdshunden por
4172 Kostnader almanackor
4175 Kostnader Sportkommitten
4180 Kostnader medlemsavgift S
4190 Kostnader SKK
4200 Kostnader för föredragshå
4221 Kostnader BPH-test
4230 Kostnader aktivitetsgrupp
4240 Kostnader rasmonter
4250 Kostnader årets hundprise
4255 Kostnader för rosetter oc
4260 Kostnader avelsråd
4990 Lagerförändringar
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2 (2)
Utskriven: 2020-01-27, 15:36
T o m ver nr: 11 90241

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
5410 Förbrukningsinventarier
5460 Förbrukningsmaterial
5800 Resekostnader
5801 Resekostnad SK
5820 Logi
5830 Matkostnader
5840 Hyra lokal
5940 Utställningar & mässor
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6230 Hemsida
6240 Kostnad serviceavtal VISM
6250 Porto
6310 Försäkringar
6390 Diverse övriga kostnader
6450 Kostnader föreningsstämma
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader
6571 Bankkostnader SK
6990 Övriga externa kostnader
Summa externa rörelseutgifter/kostnader
Utgifter/kostnader för personal
7010 Lön
7012 Ersättningar < 1000:7210 Diverse arvode
7510 Sociala avgifter
Summa utgifter/kostnader för personal
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Finansiella intäkter och kostnader
8400 Räntekostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader
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Arbetsgruppen	
  för	
  avelsfrågor	
  
Arbetsgruppens	
  sammansättning	
  under	
  året	
  har	
  varit;	
  Anna	
  Majaniemi,	
  Ewa	
  Osterman,	
  
Gabriela	
  Marsh,	
  Iréne	
  Berglund,	
  Jan	
  Talts,	
  Petra	
  Eriksson	
  och	
  Ulrika	
  Talts.	
  
Arbetsgruppen	
  har	
  sedan	
  årsmötet	
  haft	
  kontinuerliga	
  diskussioner	
  och	
  har	
  arbetat	
  med	
  
följande:	
  
•

•

•

•

•

•
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Cystinuri	
  
Under	
  året	
  har	
  två	
  nya	
  fall	
  av	
  sjukdomen	
  cystinuri	
  rapporterats	
  in	
  till	
  rasklubben.	
  
Insamling	
  av	
  blodprov	
  från	
  sjuka	
  hundar,	
  friska	
  släktingar	
  och	
  friska	
  hundar	
  har	
  
pågått	
  under	
  året	
  och	
  skickats	
  in	
  för	
  analys.	
  Analyssvaren	
  visar	
  att	
  cystinuri	
  hos	
  
dansk-‐svensk	
  gårdshund	
  inte	
  orsakas	
  av	
  någon	
  av	
  de	
  hittills	
  kända	
  mutationer	
  som	
  
orsakar	
  cystinuri	
  typ	
  I,	
  II	
  eller	
  III.	
  
	
  
PLL  (Primär  linsluxation)	
  
Ett	
  första	
  fall	
  av	
  PLL	
  i	
  Sverige	
  har	
  inrapporterats.	
  Berörda	
  uppfödare	
  och	
  
hanhundsägare	
  har	
  kontaktats	
  och	
  informerats	
  om	
  arvsgång,	
  
avelsrekommendationer	
  och	
  att	
  DNA-‐test	
  validerat	
  för	
  rasen	
  finns.	
  	
  
	
  
Legg  Perthes	
  
Ett	
  nytt	
  fall	
  av	
  LP	
  har	
  inrapporterats	
  till	
  rasklubben.	
  
	
  
DNA-‐test  
En	
  artikel	
  om	
  DNA-‐test	
  har	
  skrivits	
  och	
  publicerats	
  i	
  svenska	
  och	
  danska	
  rasklubbens	
  
tidningar	
  och	
  finns	
  tillgänglig	
  på	
  hemsidan.	
  Rasklubben	
  har	
  samma	
  hållning	
  som	
  SKK	
  
angående	
  användandet	
  av	
  DNA-‐test	
  och	
  avråder	
  från	
  DNA-‐tester	
  för	
  sjukdomar	
  och	
  
defekter	
  där	
  nedärvningen	
  är	
  oklar.	
  Rasklubben	
  har	
  också	
  samma	
  hållning	
  som	
  SKK	
  
angående	
  pakettester/multitester	
  och	
  avråder	
  från	
  användandet	
  av	
  dessa.	
  
Ställningstagandet	
  baseras	
  på	
  de	
  brister	
  i	
  validering	
  och/eller	
  relevans	
  som	
  finns	
  för	
  
dansk-‐svensk	
  gårdshund	
  för	
  flertalet	
  av	
  de	
  ingående	
  testerna	
  samt	
  de	
  negativa	
  
konsekvenser	
  för	
  avelsarbetet	
  ett	
  okritiskt	
  testande	
  riskerar	
  att	
  få.	
  	
  
	
  
RAS  
Arbetet	
  med	
  att	
  revidera	
  RAS	
  framskrider.	
  En	
  sammanställning	
  och	
  presentation	
  av	
  
data	
  från	
  hälso-‐	
  mentalitets-‐	
  och	
  exteriörenkäterna	
  kommer	
  att	
  ingå.	
  	
  
Det	
  kommer	
  också	
  ingå	
  en	
  utvärdering	
  av	
  rasens	
  hälsa	
  enligt	
  försäkringsstatistik	
  från	
  
Agria	
  Breed	
  profile	
  och	
  sjukdomsfall	
  inrapporterade	
  till	
  rasklubben.	
  En	
  första	
  version	
  
kommer	
  att	
  presenteras	
  för	
  uppfödarna	
  för	
  synpunkter	
  under	
  årets	
  början.	
  
	
  
Hanhundslista  
Arbetsgruppen	
  för	
  avelsfrågor	
  har	
  administrerat	
  hanhundslistan	
  där	
  hanhundsägare	
  
kan	
  lägga	
  in	
  hanhundar	
  tillgängliga	
  för	
  avel	
  som	
  uppfyller	
  rasklubbens	
  
avelsrekommendationer.	
  Nytt	
  för	
  året	
  är	
  att	
  även	
  hanhundar	
  med	
  HD:C	
  får	
  stå	
  med	
  
på	
  listan.	
  I	
  skrivande	
  stund	
  finns	
  33	
  st	
  hanar	
  på	
  listan.	
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Förslag till verksamhetsplan, Rasklubben för Dansk-Svensk
Gårdshund år 2020
	
  
•

Dispenser  
Det	
  har	
  under	
  året	
  inkommit	
  fyra	
  dispensansökningar	
  angående	
  önskemål	
  att	
  få	
  
använda	
  hanhund	
  med	
  okänd	
  HD-‐status.	
  Arbetsgruppen	
  för	
  avelsfrågor	
  har	
  varit	
  
styrelsen	
  behjälplig	
  med	
  bedömning	
  av	
  dispensansökningarna.	
    

  
Statistik  
2019	
  föddes	
  176	
  kullar	
  och	
  836	
  svenskfödda	
  hundar	
  registrerades.	
  	
  
Genomsnittet	
  på	
  kullstorlek	
  var	
  4,4.	
  	
  
174	
  tikar	
  och	
  116	
  hanar	
  användes	
  i	
  avel.	
  
Fyra	
  kullar	
  översteg	
  SKKs	
  och	
  rasklubbens	
  rekommenderade	
  högsta	
  inavelsgrad	
  på	
  6,25	
  %.	
  

Övergripande målsättningar

I enlighet med

klubbens stadgar §1 Mål.

Övergripande uppdrag

I enlighet

med stadgarna §2 Uppdrag.

Återkommande årliga uppdrag
1. Anordna två
officiella utställningar:                                                                                             a)   Rasspecialen i Ånnaboda
utanför Örebro den 31 juli - 2augusti. Dagarna kommer att vara fyllda av tävlingar, utställningar och andra
aktiviteter.                                                           b)   SGVKs  utställning i Piteå den

Under	
  2019	
  genomförde	
  7	
  hundar	
  MH	
  och	
  60	
  hundar	
  BPH.	
  	
  

2.  Presentera och informera om rasen i vår rasmonter vid Hundmässan i Stockholm i december och My
dog i Göteborg i januari 2021.

	
  

3.   Medverka vid SGVKs fullmäktigestämma i april med delegater.

Avelsråd  

4.   Ge ut tidningen Gårdshunden till våra medlemmar fyra gånger om året.

Avelsråden	
  har	
  varit	
  tillgängliga	
  på	
  telefon	
  och	
  e-‐mail	
  för	
  rådgivning	
  i	
  avelsfrågor.	
  Under	
  året	
  
har	
  rådet	
  svarat	
  på	
  ca	
  50	
  förfrågningar	
  om	
  olika	
  former	
  av	
  avelsrådgivning.	
  Vid	
  behov	
  har	
  
frågorna	
  diskuterats	
  med	
  övriga	
  medlemmar	
  i	
  gruppen	
  för	
  avelsfrågor	
  och/eller	
  med	
  
representanter	
  från	
  SKKs	
  avdelning	
  för	
  avel	
  och	
  hälsa.	
  

5.  Uppdatera och informera medlemmar om klubbens verksamhet och olika medlemsangelägenheter på
klubbens hemsida www.gardshund.com, klubbens facebooksida och i tidningen Gårdshunden.
6.  Uppmuntra medlemmarna att gå på aktivitetsträffar och att tävla och träna med sina gårdshundar i
olika hundsporter genom att arrangera Årets Hund i olika grenar.

	
  

Allmänna mål under år 2020

Verksamhetsplan	
  för	
  2020	
  

1. Informera om den värdegrund (se sid.1) som klubben tagit fram. Målet är att alla medlemmar ska
känna sig välkomna och gärna delaktiga genom att bibehålla den goda kommunikation mellan styrelse,
medlemmar, uppfödare och inte minst alla funktionärer som vi åtnjutit under år 2019 och hoppas kunna
behålla  år 2020.

•

•

•

Cystinuri	
  
Vi	
  kommer	
  att	
  fortsätta	
  arbetet	
  med	
  att	
  försöka	
  bestämma	
  vilken	
  typ	
  av	
  cystinuri	
  
som	
  drabbar	
  dansk-‐svensk	
  gårdshund	
  och	
  hur	
  den	
  nedärvs	
  för	
  att	
  kunna	
  ge	
  relevanta	
  
avelsrekommendationer.	
  	
  
	
  
RAS	
  
Reviderat	
  RAS	
  ska	
  färdigställas.	
  
	
  
Ett	
  uppfödarmöte	
  omkring	
  bland	
  annat	
  DNA-‐test	
  planeras	
  till	
  2020.	
  

2.  Fortsätta att arbeta med förberedelser inför domarkonferensen år 2021.
3.  Avelsrådet fortsätter sitt arbete enligt sin verksamhetsplan som finns bland verksamhetsberättelserna
i handlingarna. Arbetet med att uppdatera RAS fortsätter och förväntas vara färdigt under året.
4. Uppmuntra aktivitetsgrupperna att anordna olika aktiviteter på sina träffar.
5. Se till att medlemmarna har god insyn i styrelsens arbete genom att lägga ut styrelsemötesprotokoll på
hemsidan så snart de är justerade.
6.  En avelskonferens kommer att äga rum under hösten.

Styrelsen för DanskSvensk Gårdshund
Susanne Fagrell

Laila Redlund

Catrin H Karlsson

Agneta Wändell

Eva Wieslander                                               Linda Heintie
Irene Alvarsson
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Magnus Elmvik

Renée Höglander.
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RASKLUBBEN FÖR DANSK/SVENSK GÅRDSHUND
200101 - 201231
Org.nr: 802437-2073

Budget
7,0
39,0
11,0
50,0
4,0
0,5
18,0
476,0

Intäkter
Kurser Sportkommitten
Intäkter butiken
Intäkter utställning
Intäkter BPH
Intäkter annonser
Intäkter almanacka
Intäkter medlemmar
Öres- och kronutjämning
Försäkringsersättningar
* Summa intäkter

6,2
38,8
10,5
44,7
0,9
0,6
16,1
475,6
0,0
0,4
594,0

4010
4110
4121
4151
4152
4153
4170
4172
4175
4180
4190
4200
4230
4240
4255
4990
5410
5460
5800
5801
5820
5830
5940
6110
6230
6250
6390
6450
6530
6570
6571
6990
7010
7012
7510
8999

Inköp varor material
Inköp butiken
Kostnader rasspecialen öv
Kostnader Avelskommittén
Kostnader externa kurser
Kursledare med f-skatt SK
Kostnader Gårdshunden
Kostnader almanackor
Kostnader Sportkommitten
Kostnader medlemsavgift S
Kostnader SKK
Kostnader för föredragshå
Kostnader aktivitetsgrupp
Kostnader rasmonter
Kostnader för rosetter oc
Lagerförändringar
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Resekostnader
Resekostnad SK
Logi
Matkostnader
Utställningar & mässor
Kontorsmaterial
Hemsida
Porto
Diverse övriga kostnader
Kostnader föreningsstämma
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Bankkostnader SK
Övriga externa kostnader
Lön
Ersättningar < 1000:Sociala avgifter
Redovisat resultat
* Summa kostnader

5,35,672,40,50,85,6170,111,94,1103,21,05,31,71,231,311,30,81,135,48,726,712,43,02,57,362,24,13,414,92,30,83,63,21,61,633,1
594,0-

26

201231
Sida 1
Period:
200101-201231
R-plan: 1-9910
Briljant Ekonomisystem JONTÄR Utskrivet: 20-02-14 16:42

Fg år/
Prognos
3010
3051
3110
3120
3121
3170
3180
3200
3740
3994

** Resultat

Budgetlista

Förändring
Kkr
%

Valberedningens förslag till årsmötet 2020-02-22.

0,8
0,2
0,5
5,3
3,1
0,11,9
0,4
0,0
0,411,5

12,9
0,5
4,3
11,8
344,4
16,711,7
0,1
100,0100,01,9

1,70,42,4
2,50,8
0,40,1
0,10,1
1,8-

32,1
6,4
3,4500,0
100,07,1
0,10,8
3,51,8

0,3
0,30,31,3
11,3
0,21,90,4
0,7
6,7
2,6-

6,116,8
26,1
4,2100,019,2
168,1
1,17,725,220,7

Revisorer:

0,8
31,520,5
2,910,631,41,35,2
0,5100,0100,0100,0100,03,4

Ledamot:

613,9-

0,0
2,3
12,80,1
0,4
4,7
0,0
0,0
0,0
3,2
1,6
1,6
33,119,9-

8,4-

8,4-

605,5
7,06,070,03,06,0170,012,04,0105,01,05,02,01,530,01,03,035,08,020,015,03,02,55,075,04,03,010,22,30,83,6-

Valberedningens förslag innebär att styrelsen består av 1 ordförande och 8 ledamöter.
Ordförande:

Susanne Fagrell

omval 1 år.

Ledamöter:

Catrin H Karlsson

omval 2 år.

Eva Wieslander

omval 2 år.

Magnus Elmvik

kvarstår 1 år.

Irene Alvarsson

kvarstår 1 år.

Laila Redlund

kvarstår 1 år.

Renée Höglander

kvarstår 1 år

.

Madelene Häggkvist

nyval 2 år.

Anette Almqvist

nyval 2 år.

Jonna Tärnquist

nyval 1 år

Linn Pettersson

nyval 1 år    

Förslag till valberedning.
Sammankallande: Monica Rehnberg
Anna Majanemi
Sofia Westergren Larsen

omval 1 år.
kvarstår 1 år.
omval 2 år.
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STADGAR

Proposition från styrelsen till årsmötet, RDSG, 2020.
Styrelsen föreslår att Göran Cajhagen blir utnämnd till hedersmedlem. Han var med
och startade klubben för mer än 25 år sedan och har sedan dess varit trogen medlem
i alla år.
En hedersvärd grundare och medlem som styrelsen gärna vill visa sin uppskattning.

Styrelsen, EvaWieslander,sekreterare RDSG.

för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG)


¤ÚʹͲͳ͵ǦͲ͵Ǧͳǡ¡ 
¤ÚʹʹͲͲͶǤ
¤ÚʹͲͳͺǦͲ͵ǦͳͺǡÚ¡ Ǥ


Iledning 
ZĂƐŬůƵďďĞŶĨƂƌĚĂŶƐŬͲƐǀĞŶƐŬŐĊƌĚƐŚƵŶĚ;Z^'ͿŝŶŐĊƌƐŽŵŵĞĚůĞŵƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŬůƵďďĞŶ
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ĞůůĞƌ^<<ƵƚĨćƌĚĂĚĞƌĞŐůĞƌŽĐŚƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘

Z^'ƐƐƚĂĚŐĂƌƐŬĂĨĂƐƚƐƚćůůĂƐĂǀ^'s<͘

/ĚĞŶŵĊŶƐƚĂĚŐĂƌĨƂƌZ^'ƐƚƌŝĚĞƌŵŽƚ^'s<ƐĞůůĞƌƐƚĂĚŐĂƌĨƂƌ^<<ƐŬĂZ^'ƐƐƚĂĚŐĂƌĂŶƉĂƐƐĂƐƐĊĂƚƚ
ƂǀĞƌĞŶƐƐƚćŵŵĞůƐĞƌĊĚĞƌ͘


§ 1 Mål 

Z^'ƐŽŵćƌĞŶŝĚĞĞůůĨƂƌĞŶŝŶŐ͕ŚĂƌƚŝůůŵĊůĂƚƚŝŶŽŵƌĂŵĞŶĨƂƌ^'s<ƐƐƚĂĚŐĂƌƚŝůůǀĂƌĂƚĂƐƉĞĐŝĨŝŬĂ
ŝŶƚƌĞƐƐĞŶĨƂƌƌĂƐĞŶŐĞŶŽŵĂƚƚ͗

ͲsćĐŬĂŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌŽĐŚĨƌćŵũĂĂǀĞůĂǀŵĞŶƚĂůƚŽĐŚĨǇƐŝƐŬƚƐƵŶĚĂ͕ďƌƵŬƐŵćƐƐŝŐƚŽĐŚĞǆƚĞƌŝƂƌƚĨƵůůŐŽĚĂ
ƌĂƐŚƵŶĚĂƌ͘
ͲĞǀĂƌĂŽĐŚƵƚǀĞĐŬůĂƌĂƐĞŶƐƐƉĞĐŝĨŝŬĂĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌŽĐŚǀĞƌŬĂĨƂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀĚƌĞƐƐǇƌŽĐŚƉƌĂŬƚŝƐŬƚ
ďƌƵŬĂǀĚĞŶŶĂ͘
Ͳ/ŶĨŽƌŵĞƌĂŽĐŚƐƉƌŝĚĂŬƵŶƐŬĂƉŽŵƌĂƐĞŶƐďĞƚĞĞŶĚĞ͕ĚĞƐƐĨŽƐƚƌĂŶ͕ƵƚďŝůĚŶŝŶŐŽĐŚǀĊƌĚ͘
ͲĞǀĂŬĂŽĐŚĂƌďĞƚĂŵĞĚĨƌĊŐŽƌƐŽŵŚĂƌĞƚƚƌĂƐƐƉĞĐŝĨŝŬƚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌŚƵŶĚćŐĂƌĞŶŽĐŚŚƵŶĚćŐĂŶĚĞƚ͘
Ͳ^ŬĂƉĂŽĐŚǀŝĚŵĂŬƚŚĊůůĂŐŽĚĂƌĞůĂƚŝŽŶĞƌŵĞůůĂŶŽŵǀćƌůĚĞŶŽĐŚŚƵŶĚćŐĂƌĞŶŽĐŚŚƵŶĚćŐĂŶĚĞƚ͘


§ 2 Verksamhet 

&ƂƌĂƚƚŶĊĚĞƚƵƉƉƐĂƚƚĂŵĊůĞƚƐŬĂŬůƵďďĞŶ͗

-/ŶĨŽƌŵĞƌĂŽĐŚƐƉƌŝĚĂŬƵŶƐŬĂƉŽŵZ^'–ĚĞƐƐŵĊů͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĐŚĂƌďĞƚƐĨŽƌŵĞƌ͘
-/ŶĨŽƌŵĞƌĂŽŵĚĂŶƐŬͲƐǀĞŶƐŬŐĊƌĚƐŚƵŶĚŽĐŚĚĞƐƐĂŶǀćŶĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŶ͘
->ćŵŶĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĐŚƌĊĚŝĂǀĞůƐĨƌĊŐŽƌŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚĂǀ^'s<ŽĐŚ^<<ƵƉƉƌćƚƚĂĚĞƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘
-ŬƚŝǀƚĨƂůũĂĚĞŶŬǇŶŽůŽŐŝƐŬĂƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶĨƂƌĚĂŶƐŬͲƐǀĞŶƐŬŐĊƌĚƐŚƵŶĚŝŶŽŵŽĐŚƵƚŽŵůĂŶĚĞƚ͘
-hƚďŝůĚĂŝŶƐƚƌƵŬƚƂƌĞƌ͕ŚƵŶĚćŐĂƌĞŽĐŚŚƵŶĚĂƌƐĊĂƚƚŚƵŶĚĂƌŶĂƐƌĂƐƐƉĞĐŝĨŝŬĂĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌŬĂŶŬŽŵŵĂƚŝůů
ĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ͘
-ŶŽƌĚŶĂƉƌŽǀŽĐŚƵƚƐƚćůůŶŝŶŐĂƌĞůůĞƌƚćǀůŝŶŐĂƌŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚ^'s<ƐŽĐŚ^<<ƐďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌ͘
-^ƚƂĚũĂŽĐŚŵĞĚǀĞƌŬĂŝ^'s<ƐŽĐŚ^<<ƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐĂƌďĞƚĞ͘
-ĞůƚĂŝƐĂŵƌĊĚŝŶŽŵŽĐŚƵƚŽŵ^<<ͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶ͘


§ 3 Medlemskap 

ŶƐŬŝůĚƉĞƌƐŽŶŬĂŶďůŝŵĞĚůĞŵŝZ^'͘^ƚǇƌĞůƐĞŶďĞǀŝůũĂƌŵĞĚůĞŵƐŬĂƉ͘ĞƐůƵƚĞƚŽŵŵĞĚůĞŵƐŬĂƉŬĂŶ
ŝŶŽŵĞƚƚĊƌƵƉƉŚćǀĂƐĂǀ^<<ƐĞŶƚƌĂůƐƚǇƌĞůƐĞ͘

28
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ƌƐŵƂƚĞƚŬĂŶ͕ĞĨƚĞƌĨƂƌƐůĂŐĨƌĊŶƐƚǇƌĞůƐĞŶŬĂůůĂĚĞŶƐŽŵƉĊĞƚƚĨƂƌƚũćŶƐƚĨƵůůƚƐćƚƚĨƌćŵũĂƚŬůƵďďĞŶƐ
ƐǇĨƚĞŶƚŝůůŚĞĚĞƌƐŵĞĚůĞŵ͘

hŶŐĚŽŵƐŵĞĚůĞŵćƌŵĞĚůĞŵƐŽŵĂŶƐůƵƚĞƌƐŝŐŐĞŶŽŵ^ǀĞƌŝŐĞƐ,ƵŶĚƵŶŐĚŽŵ͘hŶŐĚŽŵƐŵĞĚůĞŵŚĂƌ
ƐĂŵŵĂƌćƚƚŝŐŚĞƚĞƌŽĐŚƐŬǇůĚŝŐŚĞƚĞƌƐŽŵĨƵůůďĞƚĂůĂŶĚĞŵĞĚůĞŵ͘sĂƌũĞŵĞĚůĞŵŚĂƌƌƂƐƚƌćƚƚĨƌĊŶĚĞƚĊƌ
ƵŶĚĞƌǀŝůŬĞƚŚĂŶͬŚŽŶĨǇůůĞƌϭϲĊƌ͘

DĞĚůĞŵƐŬĂƉƵƉƉŚƂƌŽŵŵĞĚůĞŵďĞŐćƌƐŝƚƚƵƚƚƌćĚĞƵƌŬůƵďďĞŶ͕ŝŶƚĞŝŶŽŵĨƂƌĞƐŬƌŝǀĞŶƚŝĚďĞƚĂůĂƌƐŝŶ
ŵĞĚůĞŵƐĂǀŐŝĨƚĞůůĞƌďůŝƌƵƚĞƐůƵƚĞŶƵƌŶĊŐŽŶĚĞůĂǀ^<<ͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚƐƚĂĚŐĂƌĨƂƌ^<<͘
DĞĚůĞŵƐŽŵƵƚĞƐůƵƚŝƚƐŬĂŶŝŶƚĞĊƚĞƌĂŶƚĂƐƐŽŵŵĞĚůĞŵƵƚĂŶƚŝůůƐƚǇƌŬĂŶĨƌĊŶ^<<ƐŝƐĐŝƉůŝŶŶćŵŶĚ͘

DĞĚůĞŵƐŬĂĨƂůũĂŬůƵďďĞŶƐƐƚĂĚŐĂƌ͕ƵƚĨćƌĚĂĚĞƌĞŐůĞƌŽĐŚƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘

DĞĚůĞŵƐŬĂŽĐŬƐĊŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚďĞƉƌƂǀĂĚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚǀĊƌĚĂĚĞŚƵŶĚĂƌŚĂŶͬŚŽŶŚĂƌƚŝůůƐǇŶƂǀĞƌ͕ƐĊ
ĂƚƚŶĊŐŽŶďĞĨŽŐĂĚĂŶŵćƌŬŶŝŶŐŵŽƚŚƵŶĚŚĊůůŶŝŶŐĞŶŝŶƚĞŬĂŶŐƂƌĂƐĂǀŬĞŶŶĞůŬŽŶƐƵůĞŶƚĞůůĞƌĂŶŶĂƚ
ďĞŚƂƌŝŐƚŬŽŶƚƌŽůůŽƌŐĂŶ͘DĞĚůĞŵƐŽŵďĞĚƌŝǀĞƌƵƉƉĨƂĚŶŝŶŐŽĐŚĨƂƌƐćůũŶŝŶŐĂǀŚƵŶĚĂƌĞůůĞƌŵŽƚƚĂƌ
ŚƵŶĚĂƌƚŝůůŝŶĂĐŬŽƌĚĞƌŝŶŐ͕ĚƌĞƐƐǇƌĞůůĞƌƚƌŝŵŶŝŶŐƐŬĂƐćƌƐŬŝůƚĨƂůũĂ^<<ƐƌĞŐůĞƌŝĚĞƐƐĂĂǀƐĞĞŶĚĞŶŽĐŚ
ƵŶĚĞƌŬĂƐƚĂƐŝŐĚĞŶŬŽŶƚƌŽůůƐŽŵ^<<ŽĐŚŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌĨƂƌĞƐŬƌŝǀĞƌ͘

WĞƌƐŽŶĂŶƐƚćůůĚŝŶŽŵŶĊŐŽŶĚĞůĂǀ^<<ͲŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶŬĂŶŝŶƚĞǀćůũĂƐƐŽŵůĞĚĂŵŽƚĞůůĞƌƐƵƉƉůĞĂŶƚĂǀ
ƐƚǇƌĞůƐĞ͕ŬŽŵŵŝƚƚĠĞůůĞƌŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞĨƂƌĚĞŶĚĞůĂǀŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶĂŶƐƚćůůŶŝŶŐĞŶĂǀƐĞƌ͘


§ 4 Medlemsavgift 

DĞĚůĞŵƐĂǀŐŝĨƚĞŶƐƐƚŽƌůĞŬďĞƐůƵƚĂƐĂǀŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞ͘KŵĨůĞƌĂƉĞƌƐŽŶĞƌŝ
ƐĂŵŵĂŚƵƐŚĊůůćƌŵĞĚůĞŵŵĂƌŝŬůƵďďĞŶďĞŚƂǀĞƌĞŶĚĂƐƚĞŶĂǀĚĞƐƐĂďĞƚĂůĂŚĞů
ŵĞĚůĞŵƐĂǀŐŝĨƚ͘PǀƌŝŐĂŵĞĚůĞŵŵĂƌďĞƚĂůĂƌĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚĨĂƐƚƐƚćůůĚĨĂŵŝůũĞŵĞĚůĞŵƐĂǀŐŝĨƚ͘
&ĂŵŝůũĞŵĞĚůĞŵĞƌŚĊůůĞƌŝŶƚĞŬůƵďďĞŶƐƉƵďůŝŬĂƚŝŽŶĞƌ͘

,ĞĚĞƌƐŵĞĚůĞŵćƌďĞĨƌŝĂĚĨƌĊŶŵĞĚůĞŵƐĂǀŐŝĨƚŵĞŶŚĂƌƐĂŵŵĂƌćƚƚŝŐŚĞƚĞƌŽĐŚƐŬǇůĚŝŐŚĞƚĞƌ
ƐŽŵŚĞůďĞƚĂůĂŶĚĞŵĞĚůĞŵ͘


§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 

<ůƵďďĞŶƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐͲŽĐŚƌćŬĞŶƐŬĂƉƐĊƌƐŬĂǀĂƌĂŬĂůĞŶĚĞƌĊƌ͘
DĞĚŵĂŶĚĂƚƉĞƌŝŽĚĂǀƐĞƐŝĚĞƐƐĂƐƚĂĚŐĂƌ͗&ƂƌĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵǀćůũƐĞŶůŝŐƚƐƚĂĚŐĂƌŶĂ͗ƚŝĚĞŶĨƌĊŶĚĞƚ
ĊƌƐŵƂƚĞ͕ǀŝĚǀŝůŬĞƚǀĂůĞƚƐŬĞƚƚ͕ƚŝůůŽĐŚŵĞĚŶćƐƚĂĊƌƐŵƂƚĞĞůůĞƌƚŝůůŽĐŚŵĞĚĚĞƚĊƌƐŵƂƚĞƐŽŵ
ŵĂŶĚĂƚƉĞƌŝŽĚĞŶĂǀƐĞƌ͘


ΑϲKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

<ůƵďďĞŶƐĂŶŐĞůćŐĞŶŚĞƚĞƌƐŬƂƚƐĂǀĊƌƐŵƂƚĞŽĐŚĞŶĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚǀĂůĚƐƚǇƌĞůƐĞ͘

&ƂƌďĞĚƌŝǀĂŶĚĞĂǀůŽŬĂůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŬĂŶĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐŐƌƵƉƉĞƌďŝůĚĂƐĞĨƚĞƌďĞƐůƵƚĂǀŵĞĚůĞŵŵĂƌŝŶŽŵĞƚƚ
ůŽŬĂůƚŽŵƌĊĚĞŽĐŚĞĨƚĞƌŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĂǀŬůƵďďƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘^ƚǇƌĞůƐĞŶďĞƐůƵƚĂƌŽŵĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐŐƌƵƉƉĞŶƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĐŚĂƌďĞƚƐĨŽƌŵĞƌ͘


§ 7 Årsmöte 

Moment 1 Inledning 
KƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞƐŬĂŚĊůůĂƐĊƌůŝŐĞŶĨƂƌĞĨĞďƌƵĂƌŝŵĊŶĂĚƐƵƚŐĊŶŐ͘

ǆƚƌĂĊƌƐŵƂƚĞƐŬĂŚĊůůĂƐƉĊŬĂůůĞůƐĞĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕ĞůůĞƌŶćƌŬůƵďďĞŶƐƌĞǀŝƐŽƌĞƌƐĊďĞŐćƌ͕
ĞůůĞƌŶćƌŵŝŶƐƚĞŶĨũćƌĚĞĚĞůĂǀŬůƵďďŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂƐŬƌŝĨƚůŝŐĞŶďĞŐćƌĚĞƚƚĂĨƂƌƵƉƉŐŝǀĞƚ

30

ćŶĚĂŵĊů͘

KŵĞǆƚƌĂĊƌƐŵƂƚĞďĞŐćƌƚƐƐŬĂĚĞƚƚĂŚĊůůĂƐŝŶŽŵϲϬĚĂŐĂƌ͘

<ĂůůĞůƐĞƚŝůůŽƌĚŝŶĂƌŝĞĞůůĞƌĞǆƚƌĂĊƌƐŵƂƚĞƐŬĂƵƚĨćƌĚĂƐĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶŽĐŚĚĞůŐĞƐŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂ
ƐĞŶĂƐƚϮϭĚĂŐĂƌĨƂƌĞŵƂƚĞƚŐĞŶŽŵŵĞĚĚĞůĂŶĚĞŝŬůƵďďĞŶƐƉƵďůŝŬĂƚŝŽŶĞůůĞƌƉĊĂŶŶĂƚůŝŬǀćƌĚŝŐƚƐćƚƚ͘
dŝĚŽĐŚƉůĂƚƐĨƂƌĊƌƐŵƂƚĞƚďĞƐƚćŵƐĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘

Moment 2 Dagordning
KƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞƂƉƉŶĂƐĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞĞůůĞƌ͕ŽŵĚĞŶŶĞŝŶƚĞćƌŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ͕ĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶƐ
ǀŝĐĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ͘

ƌƐŵƂƚĞĂǀƐůƵƚĂƐĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞĞůůĞƌ͕ŽŵĚĞŶŶĞŝŶƚĞćƌŶćƌǀĂƌĂŶĚĞ͕ĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚƐ
ŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ͘

sŝĚŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞƐŬĂĨƂůũĂŶĚĞćƌĞŶĚĞŶĨƂƌĞŬŽŵŵĂ͗

ϭ͘:ƵƐƚĞƌŝŶŐĂǀƌƂƐƚůćŶŐĚ͘
Ϯ͘sĂůĂǀŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞĨƂƌŵƂƚĞƚ͘
ϯ͘^ƚǇƌĞůƐĞŶƐĂŶŵćůĂŶŽŵƉƌŽƚŽŬŽůůĨƂƌĂƌĞǀŝĚŵƂƚĞƚ͘
ϰ͘sĂůĂǀƚǀĊũƵƐƚĞƌĂƌĞƐŽŵƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚŵƂƚĞƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞƐŬĂũƵƐƚĞƌĂƉƌŽƚŽŬŽůůĞƚ͘ĞǀĂůĚĂ
ũƵƐƚĞƌĂƌŶĂćƌĚĞƐƐƵƚŽŵƌƂƐƚƌćŬŶĂƌĞ͘
ϱ͘ĞƐůƵƚŽŵŶćƌǀĂƌŽͲŽĐŚǇƚƚƌĂŶĚĞƌćƚƚĨƂƌƵƚŽŵĂǀŬůƵďďĞŶƐŵĞĚůĞŵŵĂƌ͘
ϲ͘&ƌĊŐĂŽŵŵƂƚĞƚďůŝǀŝƚƐƚĂĚŐĞĞŶůŝŐƚƵƚůǇƐƚ͘
ϳ͘&ĂƐƚƐƚćůůĂŶĚĞĂǀĚĂŐŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘
ϴ͘^ƚǇƌĞůƐĞŶƐĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ͕ďĂůĂŶƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ͕ƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞĨƂƌĂƌďĞƚĞƚ
ŵĞĚĂǀĞůƐĨƌĊŐŽƌƐĂŵƚƌĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂƐďĞƌćƚƚĞůƐĞ͘
ϵ͘&ĂƐƚƐƚćůůĂŶĚĞĂǀďĂůĂŶƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚƌćŬŶŝŶŐƐĂŵƚďĞƐůƵƚŽŵĞŶůŝŐƚĚĞƐƐĂƵƉƉŬŽŵŵĞŶǀŝŶƐƚĞůůĞƌ
ĨƂƌůƵƐƚ͘
ϭϬ͘^ƚǇƌĞůƐĞŶƐƌĂƉƉŽƌƚŽŵĚĞƵƉƉĚƌĂŐĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞĊƌƐŵƂƚĞŐŝǀŝƚƚŝůůƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
ϭϭ͘ĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚĨƂƌƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
ϭϮ͘͘ĞƐůƵƚŽŵƐƚǇƌĞůƐĞŶƐĨƂƌƐůĂŐƚŝůůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶ͘
͘ĞƐůƵƚŽŵĂǀŐŝĨƚĞƌĨƂƌŬŽŵŵĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐĊƌ͘
͘ĞƐůƵƚŽŵƐƚǇƌĞůƐĞŶƐĨƂƌƐůĂŐƚŝůůƌĂŵďƵĚŐĞƚ͘
ϭϯ͘ĞƐůƵƚŽŵĂŶƚĂůĞƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŽĐŚƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌ͘ϭϰ͘sĂůĂǀŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĞůĞĚĂŵƂƚĞƌ
ŽĐŚƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌŝƐƚǇƌĞůƐĞŶĞŶůŝŐƚΑϴƐĂŵƚďĞƐůƵƚŽŵƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌŶĂƐƚũćŶƐƚŐƂƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐ͘
ϭϱ͘sĂůĂǀƚǀĊƌĞǀŝƐŽƌĞƌŽĐŚƚǀĊƌĞǀŝƐŽƌƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌĞŶůŝŐƚΑϵŝĚĞƐƐĂƐƚĂĚŐĂƌ͘
ϭϲ͘sĂůĂǀǀĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶůŝŐƚΑϭϬŝĚĞƐƐĂƐƚĂĚŐĂƌ͘
ϭϳ͘ĞƐůƵƚŽŵŽŵĞĚĞůďĂƌũƵƐƚĞƌŝŶŐĂǀƉƵŶŬƚĞƌŶĂϭϯ–ϭϲ͘
ϭϴ͘PǀƌŝŐĂćƌĞŶĚĞŶƐŽŵĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶŚćŶƐŬũƵƚŝƚƐƚŝůůĊƌƐŵƂƚĞƚĞůůĞƌƐŽŵƐĞŶĂƐƚϰǀĞĐŬŽƌĨƂƌĞĊƌƐŵƂƚĞƚ
ĂŶŵćůƚƐƚŝůůƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ŶŵćůĂŶĂǀƐĊĚĂŶƚćƌĞŶĚĞƐŬĂǀĂƌĂƐŬƌŝĨƚůŝŐ͘dŝůůćƌĞŶĚĞƚƐŬĂƐƚǇƌĞůƐĞŶĨƂƌ
ďĞŚĂŶĚůŝŶŐƉĊĊƌƐŵƂƚĞƚĂǀŐĞƵƚůĊƚĂŶĚĞŽĐŚůćŵŶĂĨƂƌƐůĂŐƚŝůůďĞƐůƵƚ͘

sćĐŬƐǀŝĚŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞĨƂƌƐůĂŐŝĞƚƚćƌĞŶĚĞƐŽŵŝŶƚĞĨŝŶŶƐŵĞĚƚĂŐĞƚƵŶĚĞƌƉƵŶŬƚϭϴŬĂŶ͕Žŵ
ĊƌƐŵƂƚĞƚƐĊďĞƐůƵƚĂƌ͕ćƌĞŶĚĞƚƚĂƐƵƉƉƚŝůůďĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĞŶŝŶƚĞƚŝůůďĞƐůƵƚ͘

Moment 3 Röstning 
sŝĚĊƌƐŵƂƚĞŚĂƌǀĂƌũĞŵĞĚůĞŵǇƚƚƌĂŶĚĞͲ͕ĨƂƌƐůĂŐƐͲŽĐŚƌƂƐƚƌćƚƚĨƌĊŶĚĞƚĊƌƵŶĚĞƌǀŝůŬĞƚŚĂŶͬŚŽŶĨǇůůĞƌ
ϭϲĊƌ͘
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ZƂƐƚŶŝŶŐŵĞĚĨƵůůŵĂŬƚĨĊƌŝŶƚĞƐŬĞ͘ZƂƐƚŶŝŶŐƐŬĂƐŽŵƌĞŐĞůƐŬĞƂƉƉĞƚ͘ZƂƐƚŶŝŶŐǀŝĚǀĂůƐŬĂƐŬĞŵĞĚ
ƐůƵƚŶĂƐĞĚůĂƌŽŵŶĊŐŽŶďĞŐćƌĚĞƚƚĂ͘/ĂŶŶĂƚćƌĞŶĚĞćŶǀĂůŬĂŶƌƂƐƚŶŝŶŐƐŬĞŵĞĚƐůƵƚŶĂƐĞĚůĂƌŽŵ
ŶĊŐŽŶƐĊǇƌŬĂƌŽĐŚŽŵŵƂƚĞƚƐĊďĞƐůƵƚĂƌ͘

^ŽŵŵƂƚĞƚƐďĞƐůƵƚŐćůůĞƌĚĞŶŵĞŶŝŶŐƐŽŵĨĊƌĨůĞƐƚƌƂƐƚĞƌƵƚŽŵŝĨƌĊŐĂĚćƌĂŶŶĂƚƐƚĂĚŐĂƐ͘&ƂƌďĞƐůƵƚ
ĨŽƌĚƌĂƐĞŶŬĞůŵĂũŽƌŝƚĞƚĂǀĚĞĂǀŐŝǀŶĂƌƂƐƚĞƌŶĂ͘sŝĚůŝŬĂƌƂƐƚĞƚĂůŝćƌĞŶĚĞŶĚćƌƌƂƐƚŶŝŶŐƐŬĞƌƂƉƉĞƚ
ŐćůůĞƌĚĞŶŵĞŶŝŶŐƐŽŵƐƚƂĚƐĂǀƚũćŶƐƚŐƂƌĂŶĚĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞƵŶĚĞƌĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƚƚĚĞŶŶĞćƌŵĞĚůĞŵ͘
/ĂŶŶĂƚĨĂůůĂǀŐƂƌƐćƌĞŶĚĞƚŐĞŶŽŵůŽƚƚŶŝŶŐ͘KŵƌƂƐƚĞƚĂůĞƚǀŝĚƌƂƐƚŶŝŶŐŵĞĚƐůƵƚŶĂƐĞĚůĂƌďůŝƌůŝŬĂ͕
ĂǀŐƂƌƐćƌĞŶĚĞƚŐĞŶŽŵůŽƚƚŶŝŶŐ͘

ǀĞŶƚƵĞůůƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵŽƚŵƂƚĞƚƐďĞƐůƵƚŝĞƚƚćƌĞŶĚĞƐŬĂůćŵŶĂƐƐŬƌŝĨƚůŝŐƚ͘ĞŶƵŶĚĞƌƐŬƌŝǀŶĂ
ƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞŶƐŬĂůćŵŶĂƐƚŝůůŵƂƚĞƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚĂǀĚĞŶŶĞĂŶŵćůĂƐŝŶŶĂŶŵƂƚĞƚĨƂƌŬůĂƌĂƐĂǀƐůƵƚĂƚ͘

Moment 4 Närvarorätt med mera 
sŝĚĊƌƐŵƂƚĞćŐĞƌĨƂůũĂŶĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌƌćƚƚĂƚƚŶćƌǀĂƌĂŽĐŚĂƚƚǇƚƚƌĂƐŝŐŵĞŶŝŶƚĞƌćƚƚĂƚƚĚĞůƚĂŝďĞƐůƵƚ͘
ĞŚĂƌŽĐŬƐĊƌćƚƚĂƚƚŝƉƌŽƚŽŬŽůůĞƚĨĊĂŶƚĞĐŬŶĂƚĞŶŵŽƚďĞƐůƵƚĂǀǀŝŬĂŶĚĞ
ŵĞŶŝŶŐ͘

• Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. 
• SKKs verkställande direktör. 
• Ledamot och suppleant i SGVKs styrelse. 

ƌŶĊŐŽŶĂǀŽǀĂŶŶćŵŶĚĂƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚůĞŵŐćůůĞƌĨƂƌĚĞŶŶĞƐĂŵŵĂƐŽŵĨƂƌĂŶŶĂŶŵĞĚůĞŵ

Moment 5 Motioner och ärenden 
DŽƚŝŽŶƐŽŵŵĞĚůĞŵƂŶƐŬĂƌĨĊďĞŚĂŶĚůĂĚǀŝĚŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞƐŬĂƐŬƌŝĨƚůŝŐĞŶ
ŽĐŚƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚůćŵŶĂƐƚŝůůƐƚǇƌĞůƐĞŶƐĞŶĂƐƚϰǀĞĐŬŽƌĨƂƌĞĊƌƐŵƂƚĞƚ͘

^ƚǇƌĞůƐĞŶƐŬĂŵĞĚĞŐĞƚǇƚƚƌĂŶĚĞƂǀĞƌůćŵŶĂŵŽƚŝŽŶĞŶƚŝůůĊƌƐŵƂƚĞƚ͘

KŵĚĞƚǀŝĚŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞǀćĐŬƐĨƂƌƐůĂŐŝĞƚƚćƌĞŶĚĞƐŽŵŝŶƚĞĨŝŶŶƐƵƉƉƚĂŐĞƚƵŶĚĞƌƉƵŶŬƚϭϴ͕
ƂǀƌŝŐĂćƌĞŶĚĞŶŬĂŶ͕ŽŵŵƂƚĞƚƐĊďĞƐůƵƚĂƌ͕ćƌĞŶĚĞƚƚĂƐƵƉƉƚŝůůďĞŚĂŶĚůŝŶŐŵĞŶŝŶƚĞƚŝůůďĞƐůƵƚ͘

sŝĚĞǆƚƌĂĊƌƐŵƂƚĞĨĊƌĞŶĚĂƐƚćƌĞŶĚĞƐŽŵĂŶŐĞƚƚƐŝŬĂůůĞůƐĞŶƚĂƐƵƉƉƚŝůůďĞƐůƵƚ͘



^ƚǇƌĞůƐĞŶƵƚƐĞƌŝŶŽŵĞůůĞƌƵƚŽŵƐŝŐƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵǀĂƌŽĐŚĞŶĨƂƌƐŝŐĞůůĞƌŝĨƂƌĞŶŝŶŐŚĂƌƌćƚƚĂƚƚƚĞĐŬŶĂ
ŬůƵďďĞŶƐĨŝƌŵĂ͘

^ƚǇƌĞůƐĞŶĨĊƌŝŶŽŵƐŝŐƵƚƐĞĞƚƚĂƌďĞƚƐƵƚƐŬŽƚƚŽĐŚŝŶŽŵĞůůĞƌƵƚŽŵƐŝŐŬŽŵŵŝƚƚĠĞƌĞůůĞƌĂƌďĞƚƐŐƌƵƉƉĞƌ
ĨƂƌĂƚƚŚĂŶĚůćŐŐĂĂǀƐƚǇƌĞůƐĞŶĂŶŐŝǀŶĂĂƌďĞƚƐƵƉƉŐŝĨƚĞƌ͘

^ƚǇƌĞůƐĞŶƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞƌĞĨƚĞƌŬĂůůĞůƐĞĨƌĊŶŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞĞůůĞƌ͕ǀŝĚĨƂƌŚŝŶĚĞƌĨƂƌĚĞŶŶĞ͕ĨƌĊŶǀŝĐĞ
ŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŶ͘

^ƚǇƌĞůƐĞŶƐŬĂƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĂŵŝŶƐƚĨǇƌĂŐĊŶŐĞƌƉĞƌŬĂůĞŶĚĞƌĊƌ͘
sŝĚƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞƐŬĂƉƌŽƚŽŬŽůůĨƂƌĂƐ͘

^ƚǇƌĞůƐĞŶćƌďĞƐůƵƚĨƂƌĚĊƐĂŵƚůŝŐĂůĞĚĂŵƂƚĞƌćƌŬĂůůĂĚĞŽĐŚĨůĞƌćŶŚćůĨƚĞŶĂǀůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂćƌ
ŶćƌǀĂƌĂŶĚĞǀŝĚƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞƚ͘^ŽŵƐƚǇƌĞůƐĞŶƐďĞƐůƵƚŐćůůĞƌĚĞŶŵĞŶŝŶŐƐŽŵĞƌŚĊůůĞƌĨůĞƐƚƌƂƐƚĞƌ͘Kŵ
ƌƂƐƚĞƚĂůĞƚćƌůŝŬĂŐćůůĞƌĚĞŶŵĞŶŝŶŐƐŽŵƐƚƂĚƐĂǀƚũćŶƐƚŐƂƌĂŶĚĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ͘

Moment 2 Styrelsens uppdrag 
^ƚǇƌĞůƐĞŶƐŬĂ͕ĨƂƌƵƚŽŵǀĂĚƐŽŵƐćŐƐŝĚĞƐƐĂŽĐŚ^'s<ƐƐƚĂĚŐĂƌ͕ƐĂŵƚŝƐƚĂĚŐĂƌĨƂƌ^<<ďůĂŶĚĂŶŶĂƚ͗

ͲŶƐǀĂƌĂƌĂƐĞŶƐĂǀĞůƐĨƌĊŐŽƌŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚĂǀ^'s<ŽĐŚ^<<ƵƉƉƌćƚƚĂĚĞƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͘
ͲĞƌĞĚĂćƌĞŶĚĞŶƐŽŵƐŬĂďĞŚĂŶĚůĂƐĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚ͘
ͲsĞƌŬƐƚćůůĂĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚĨĂƚƚĂĚĞďĞƐůƵƚ͘
ͲŶƐǀĂƌĂĨƂƌŬůƵďďĞŶƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ͕ĂƌŬŝǀŽĐŚŬŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƐ͘
ͲǀŐĞĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐŝŶŬůƵƐŝǀĞƌĞĚŽŐƂƌĞůƐĞĨƂƌĂƌďĞƚĞƚŵĞĚĂǀĞůƐĨƌĊŐŽƌƚŝůůŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞ͘
Ͳ^ĞŶĂƐƚĨǇƌĂǀĞĐŬŽƌĨƂƌĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞĂǀůćŵŶĂƐƚǇƌĞůƐĞŶƐĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐŵĞĚďĂůĂŶƐͲŽĐŚ
ƌĞƐƵůƚĂƚƌćŬŶŝŶŐĂƌƚŝůůƌĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂ͘
ͲhƉƉƌćƚƚĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉůĂŶĨƂƌŬŽŵŵĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉĞƌŝŽĚ͘
ͲǀŐĞǇƚƚƌĂŶĚĞƂǀĞƌćƌĞŶĚĞŶƐŽŵ^'s<ŚćŶƐŬũƵƚŝƚƚŝůůŬůƵďďĞŶ͘
Ͳ&ƂůũĂĚĞĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌƐŽŵůćŵŶĂƐĂǀ^'s<͘
Ͳ^ĞŶĂƐƚĞŶŵĊŶĂĚĞĨƚĞƌŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞůćŵŶĂƐƉĞĐŝĂůŬƵďďĞŶƵƉƉŐŝĨƚŽŵƐƚǇƌĞůƐĞŶƐ
ƐĂŵŵĂŶƐćƚƚŶŝŶŐŽĐŚŽŵǀŝŬƚŝŐĂƌĞĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌƵƚĂŶĨƂƌƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘
ͲhƚƐĞĚĞůĞŐĂƚĞƌƚŝůů^'s<ƐĨƵůůŵćŬƚŝŐĞŵƂƚĞŝĚĞŶŽƌĚŶŝŶŐƐŽŵĚĞƐƐƐƚĂĚŐĂƌĨƂƌĞƐŬƌŝǀĞƌ͘
Ͳ/ƂǀƌŝŐƚƐŬƂƚĂŬůƵďďĞŶƐĂŶŐĞůćŐĞŶŚĞƚĞƌ͘


&ƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶĂǀŬůƵďďĞŶƐĂŶŐĞůćŐĞŶŚĞƚĞƌŚĂŶĚŚĂƐĂǀĞŶĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚǀĂůĚƐƚǇƌĞůƐĞ͘

Moment 1 Styrelsens organisation 
^ƚǇƌĞůƐĞŶďĞƐƚĊƌĂǀŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ͕ǀŝĐĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ;ƵƚƐĞƐĂǀŬŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂŶĚĞŵƂƚĞͿ͕ϰ͕ϲĞůůĞƌϴŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
ůĞĚĂŵƂƚĞƌƐĂŵƚϬͲϯƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌ͘

KƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞǀćůũĞƌĊƌůŝŐĞŶŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞĨƂƌĞƚƚĊƌ͕ƂǀƌŝŐĂůĞĚĂŵƂƚĞƌĨƂƌƚǀĊĊƌƐĂŵƚƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌ
ĨƂƌĞƚƚĊƌ͘

^ƵƉƉůĞĂŶƚƚũćŶƐƚŐƂƌŝĚĞŶŽƌĚŶŝŶŐƌƂƐƚĞƚĂůĞƚǀŝĚĊƌƐŵƂƚĞƚǀŝƐĂƌ͕ĞůůĞƌ͕ŽŵƌƂƐƚĞƚĂůƐĂŬŶĂƐ͕ĞŶůŝŐƚďĞƐůƵƚ
ĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚ͘ŶĚĂƐƚĚĞŶƐŽŵćƌŵĞĚůĞŵŝŬůƵďďĞŶŬĂŶǀćůũĂƐƚŝůůŽƌĚŝŶĂƌŝĞůĞĚĂŵŽƚŽĐŚƐƵƉƉůĞĂŶƚ͘

^ƚǇƌĞůƐĞŶƵƚƐĞƌŝŶŽŵƐŝŐǀŝĐĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞƐĂŵƚŝŶŽŵĞůůĞƌƵƚŽŵƐŝŐƐĞŬƌĞƚĞƌĂƌĞŽĐŚŬĂƐƐƂƌ͘

^ƚǇƌĞůƐĞŶŚĂƌƌćƚƚĂƚƚĂĚũƵŶŐĞƌĂƉĞƌƐŽŶĞůůĞƌƉĞƌƐŽŶĞƌ͘ĞŶŶĞĞůůĞƌĚĞƐƐĂŚĂƌĨƂƌƐůĂŐƐͲŽĐŚ
ǇƚƚƌĂŶĚĞƌćƚƚŵĞŶŝŶƚĞƌćƚƚĂƚƚĚĞůƚĂŝďĞƐůƵƚ͘

<ůƵďďĞŶƐďĂůĂŶƐͲŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚƌćŬŶŝŶŐƐĂŵƚƐƚǇƌĞůƐĞŶƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĂǀŬůƵďďĞŶƐĂŶŐĞůćŐĞŶŚĞƚĞƌƐŬĂ
ĊƌůŝŐĞŶŐƌĂŶƐŬĂƐĂǀĚĞĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚƵƚƐĞĚĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂ͘

ZĞǀŝƐŽƌĞƌŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌǀćůũƐĨƂƌĞŶƚŝĚĂǀĞƚƚĊƌ͘DĞĚĞƚƚĊƌŵĞŶĂƐƚŝĚĨƌĊŶĚĞƚĊƌƐŵƂƚĞĚĊ
ǀĂůƐŬĞƚƚƚŝůůŽĐŚŵĞĚĚĞƚĚćƌƉĊŬŽŵŵĂŶĚĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞƚ͘

<ůƵďďĞŶƐƌćŬĞŶƐŬĂƉĞƌƐŬĂƚŝůůƐĂŵŵĂŶƐŵĞĚĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐďĞƌćƚƚĞůƐĞƂǀĞƌůćŵŶĂƐƚŝůůƌĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂƐĞŶĂƐƚ
ϰǀĞĐŬŽƌĨƂƌĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞ͘
ZĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂƐďĞƌćƚƚĞůƐĞƐŬĂǀĂƌĂƐƚǇƌĞůƐĞŶƚŝůůŚĂŶĚĂƐĞŶĂƐƚĞŶǀĞĐŬĂĨƂƌĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞ͘

KƌĚŝŶĂƌŝĞƌĞǀŝƐŽƌĞƌŚĂƌƌćƚƚĂƚƚďĞŐćƌĂĨĊŶćƌǀĂƌĂǀŝĚƐƚǇƌĞůƐĞŶƐƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞ͘

KƌĚŝŶĂƌŝĞƌĞǀŝƐŽƌĞƌƐŬĂĨĊƉƌŽƚŽŬŽůůĨƌĊŶƐƚǇƌĞůƐĞŶƐƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞŶ͘

ZĞǀŝƐŽƌĞƌŶĂŚĂƌƌćƚƚĂƚƚǇƌŬĂĂƚƚĞƚƚĞǆƚƌĂĊƌƐŵƂƚĞƐŬĂŚĊůůĂƐ͘

§ 8 Styrelse 

32

§ 9 Revisorer 

33

§ 10 Valberedning

ǀĊƌƐŵƂƚĞƚƵƚƐĞĚĚǀĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐƐŬĂĨƂƌďĞƌĞĚĂĚĞǀĂůƐŽŵƐƚĂĚŐĞŵćƐƐŝŐƚƐŬĂƐŬĞǀŝĚŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
ĊƌƐŵƂƚĞ͘
sĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶƐŬĂďĞƐƚĊĂǀƚƌĞůĞĚĂŵƂƚĞƌǀĂƌĂǀĞŶƐĂŵŵĂŶŬĂůůĂŶĚĞ͘

DĂŶĚĂƚƉĞƌŝŽĚĞŶĨƂƌƐĂŵŵĂŶŬĂůůĂŶĚĞƐŬĂǀĂƌĂĞƚƚĊƌŽĐŚĨƂƌƂǀƌŝŐĂƚǀĊĊƌ͘^ĂŵŵĂŶŬĂůůĂŶĚĞƐĂŵƚĞŶ
ůĞĚĂŵŽƚƐŬĂǀćůũĂƐǀŝĚǀĂƌũĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞ͘

ĨƚĞƌďĞƐůƵƚĨƌĊŶƐƚǇƌĞůƐĞŶŬĂŶǀĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶďĞƌĞĚĂƐƚŝůůĨćůůĞĂƚƚŶćƌǀĂƌĂǀŝĚƐƚǇƌĞůƐĞƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞ͘

sĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶƐƐĂŵŵĂŶŬĂůůĂŶĚĞƐŬĂĨĊƉƌŽƚŽŬŽůůĨƌĊŶƐƚǇƌĞůƐĞŶƐƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞŶ͘


§ 11 Protokoll 


<ůƵďďĞŶƐƐƚĂĚŐĂƌũćŵƚĞćŶĚƌŝŶŐĂǀĚĞƐƐĂƐŬĂĨĂƐƚƐƚćůůĂƐĂǀ^'s<͘


§ 15 Upphörande av klubben 

ĞƐůƵƚĂƚƚŚŽƐ^'s<ďĞŐćƌĂĨĊƵƉƉŚƂƌĂƐŽŵƌĂƐŬůƵďďŝ^'s<ĨĂƚƚĂƐǀŝĚĊƌƐŵƂƚĞ͘

&ƂƌĂƚƚďĞƐůƵƚŽŵƵƉƉůƂƐŶŝŶŐƐŬĂǀĂƌĂŐŝůƚŝŐƚƐŬĂĚĞƚƚĂŚĂĨĂƚƚĂƚƐĂǀƚǀĊƉĊǀĂƌĂŶĚƌĂĨƂůũĂŶĚĞ
ĊƌƐŵƂƚĞŶ͕ǀĂƌĂǀŵŝŶƐƚĞƚƚŽƌĚŝŶĂƌŝĞ͕ŽĐŚƉĊĚĞƚƐĞŶĂƌĞĊƌƐŵƂƚĞƚŚĂďŝƚƌćƚƚƐĂǀŵŝŶƐƚƚƌĞĨũćƌĚĞĚĞůĂƌ
ĂǀĚĞƌƂƐƚĂŶĚĞ͘

hƉƉůƂƐĞƐŬůƵďďĞŶƐŽŵŵĞĚůĞŵƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝ^'s<ƐŬĂŬůƵďďĞŶƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌŽĐŚĂƌŬŝǀƂǀĞƌůćŵŶĂƐƚŝůů
^'s<ĂƚƚĂŶǀćŶĚĂƐƉĊƐćƚƚƐŽŵƐŝƐƚĂĊƌƐŵƂƚĞƚďĞƐůƵƚĂƌŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚĚĞƐƐĂƐƚĂĚŐĂƌƐŵĊůͲŽĐŚ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƉĂƌĂŐƌĂĨĞƌϭŽĐŚϮ͘

WƌŽƚŽŬŽůůƐŬĂĨƂƌĂƐǀŝĚĊƌƐŵƂƚĞƐĂŵƚǀŝĚƐƚǇƌĞůƐĞŶƐƐĂŵŵĂŶƚƌćĚĞŶ͘WƌŽƚŽŬŽůůĞŶƐŬĂĊƚĞƌŐĞĚĞ
ćƌĞŶĚĞŶƐŽŵďĞŚĂŶĚůĂƚƐŽĐŚĚĞďĞƐůƵƚƐŽŵĨĂƚƚĂƚƐŽĐŚƐŬĂǀĂƌĂũƵƐƚĞƌĂĚĞĂǀƚũćŶƐƚŐƂƌĂŶĚĞ
ŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚĂǀǀĂůĚĞůůĞƌǀĂůĚĂũƵƐƚĞƌĂƌĞ͘

WƌŽƚŽŬŽůůĞŶƐŬĂǀĂƌĂƚŝůůŐćŶŐůŝŐĂĨƂƌŵĞĚůĞŵŵĂƌ͘

WƌŽƚŽŬŽůůĞŶƐŬĂĂƌŬŝǀĞƌĂƐƉĊďĞƚƌǇŐŐĂŶĚĞƐćƚƚ͘


§ 12 Disciplinärenden 

&ƂƌĚŝƐĐŝƉůŝŶćƌĞŶĚĞŶŽĐŚĚĞƐƐĂƐŚĂŶĚůćŐŐŶŝŶŐŐćůůĞƌƐƚĂĚŐĂƌĨƂƌ^<<͘


§ 13 Force majeure 

KŵŬůƵďďĞŶƉĊŐƌƵŶĚĂǀŽŵƐƚćŶĚŝŐŚĞƚƐŽŵĚĞŶŝŶƚĞŬƵŶŶĂƚƌĊĚĂƂǀĞƌ͕ƐĊƐŽŵĂƌďĞƚƐŬŽŶĨůŝŬƚ͕
ŵǇŶĚŝŐŚĞƚƐďĞƐůƵƚ͕ŶĂƚƵƌŬĂƚĂƐƚƌŽĨ͕ĞůĚƐǀĊĚĂ͕ĨĞůĞůůĞƌĨƂƌƐĞŶŝŶŐŝůĞǀĞƌĂŶƐĞƌĨƌĊŶůĞǀĞƌĂŶƚƂƌĞůůĞƌ
ůŝŬŶĂŶĚĞŽŵƐƚćŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͕ŝŶƚĞŬĂŶŐĞŶŽŵĨƂƌĂĞǀĞŶĞŵĂŶŐŝŶŽŵƐŝŶŬůƵďďǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƉĊƐćƚƚƐŽŵ
ƉůĂŶĞƌĂƚƐ͕ćƌĚĞŶŝŶƚĞƐŬǇůĚŝŐĂƚƚĊƚĞƌďĞƚĂůĂĞƌůĂŐĚĂĂǀŐŝĨƚĞƌƐŽŵĂǀƐĞƌƐĊĚĂŶƚĞǀĞŶĞŵĂŶŐ͘

<ůƵďďĞŶŚĂƌƐĊůĞĚĞƐƌćƚƚĂƚƚďĞŚĊůůĂĚĞůĂǀĞůůĞƌŚĞůĂĚĞŶĂǀŐŝĨƚƐŽŵŝŶďĞƚĂůĂƚƐĨƂƌŝĐŬĞŐĞŶŽŵĨƂƌƚ
ĞǀĞŶĞŵĂŶŐƚŝůůƚćĐŬĂŶĚĞĂǀƵƉƉŬŽŵŶĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘

<ůƵďďĞŶƐďĞƐůƵƚĂƚƚďĞŚĊůůĂŝŶďĞƚĂůĚĂǀŐŝĨƚŬĂŶƂǀĞƌŬůĂŐĂƐƚŝůů^<<ƐĞŶƚƌĂůƐƚǇƌĞůƐĞ͘WĊŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ
ƐćƚƚŚĂƌŬůƵďďĞŶƌćƚƚĂƚƚďĞŐćƌĂďĞƚĂůŶŝŶŐĂǀĂǀŐŝĨƚĨƂƌŝĐŬĞŐĞŶŽŵĨƂƌƚĞǀĞŶĞŵĂŶŐĂǀĚĞŶƐŽŵŝŶƚĞ
ƌĞĚĂŶĞƌůĂŐƚĂǀŐŝĨƚĞŶ͘

<ůƵďďĞŶƐǀĂƌĂƌŝŶƚĞĨƂƌƐŬĂĚŽƌĞůůĞƌĚŝƌĞŬƚĂĞůůĞƌŝŶĚŝƌĞŬƚĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵŶĊŐŽŶĊƐĂŵŬĂƐƉĊŐƌƵŶĚĂǀ
ŝĐŬĞŐĞŶŽŵĨƂƌƚĞǀĞŶĞŵĂŶŐ͘/ŶƚĞŚĞůůĞƌĨƂƌƚƌŽĞŶĚĞǀĂůĚ͕ƚũćŶƐƚĞŵĂŶĞůůĞƌĨƵŶŬƚŝŽŶćƌŝŶŽŵŬůƵďďĞŶ
ƐŽŵĨĂƚƚĂƚďĞƐůƵƚŽŵƐĊĚĂŶƚĞǀĞŶĞŵĂŶŐƐǀĂƌĂƌĨƂƌƐŬĂĚŽƌĞůůĞƌĚŝƌĞŬƚĂĞůůĞƌŝŶĚŝƌĞŬƚĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘


§ 14 Stadgeändring 

&ƂƌƐůĂŐƚŝůůćŶĚƌŝŶŐĂǀĚĞƐƐĂƐƚĂĚŐĂƌƐŬĂůůƐĞŶĂƐƚϯϭĚĞĐĞŵďĞƌŝŶŐĞƐƚŝůůƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽŵĚćƌƂǀĞƌƚŝůů
ĊƌƐŵƂƚĞƚĂǀŐĞƌǇƚƚƌĂŶĚĞ͘

ĞƐůƵƚŽŵćŶĚƌŝŶŐĂǀƐƚĂĚŐĂƌŶĂĨĂƚƚĂƐĂǀĊƌƐŵƂƚĞƚ͘

&ƂƌƐĊĚĂŶƚďĞƐůƵƚŬƌćǀƐĂŶƚŝŶŐĞŶĂƚƚĚĞƚƐƚƂĚƐĂǀƚƌĞĨũćƌĚĞĚĞůĂƌĂǀĚĞŵƂƚĞƐĚĞůƚĂŐĂƌĞƐŽŵĚĞůƚĂƌŝ
ďĞƐůƵƚĞƚǀŝĚĞƚƚŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞĞůůĞƌĂƚƚůŝŬĂůǇĚĂŶĚĞďĞƐůƵƚĨĂƚƚĂƐŵĞĚĞŶŬĞůŵĂũŽƌŝƚĞƚǀŝĚƚǀĊƉĊ
ǀĂƌĂŶĚƌĂĨƂůũĂŶĚĞĊƌƐŵƂƚĞŶ͕ǀĂƌĂǀŵŝŶƐƚĞƚƚƐŬĂǀĂƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ͘
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