
 
 

Verksamhetsberättelse 2020 
Specialklubben för Västgötaspets 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Transaktion 09222115557445309170 Signerat MB, GB, LJ, ST, MK, LÖ, ML, AW, LW, MÖ



Ordförandes reflektioner 
Verksamhetsåret 2020 har väl inte varit som någon av oss kunde föreställa oss, inte för mig som 
ordförande, inte för någon i styrelsen och knappast för någon i våra kommittéer eller en enda av våra 
medlemmar. Jag kan bara ödmjukt tacka att jag och min familj/vänskapskrets hittills klarat sig utan 
allvarligare konsekvenser och jag hoppas det gäller för oss alla. Styrelsen har fått fatta mängder av 
tråkiga beslut som berört alla, inställda årsmöten, utställningar och mer eller mindre all verksamhet 
alltid med utgångspunkt i SKKs och våra myndigheters rekommendationer. Jag är tacksam för alla 
förstående medlemmar och att vi haft en mycket bra styrelse som jobbat gemensamt för att fatta dessa 
svåra, eller snarare tråkiga, beslut.  
 
Gladast har nog många hundar varit som plötsligt haft matte/husse hemma på dagarna även om de 
suttit och stirrat in i skärmar och jobbat. 
 
Eftersom klubben inte kunde ha årsmöte 2020 förlängdes samtliga mandatperioder med ett år enligt 
speciella undantag och regler framtagna av SKK. Det gör att vi under 2021 kommer ha ett digitalt 
årsmöte i SKKs regi. Vid årsmötet kommer både 2019 och 2020 avhandlas och stängas. 
 
Klubben har väl fungerande organisation med engagerade förtroendevalda och funktionärer som ligger 
i startgroparna för att sätta igång med aktiviteter så smått igen. SKV hade redan tidigare en god 
ekonomi som i och med de inställda aktiviteterna ytterligare har stärkts. Den goda ekonomin medger 
att vi både kan göra och stödja olika aktiviteter. Det finns många engagerade medlemmar som driver 
det viktiga avelsarbetet och som på olika sätt värnar rasens säregenskaper och sundhet. Arbetet i 
klubben har en god grundstruktur och kärnverksamheterna med avel, utställning och marknadsföring 
väcker engagemang även i dessa tider. 
 
Antalet medlemmar har ökat med tio procent och vi var 1092 medlemmar 2020-12-31, rekord i 
klubbens historia, när passerar vi 1100 medlemmar? Att vi är över 1000 medlemmar betyder att vi får 
representera klubben med två delegater på Kennelfullmäktige. Anhöriga och barn, anmäl er som 
familjemedlemmar, för bara 100:- per år stödjer ni klubben enormt. Är barnen under 18 år kostar de 
bara 50 kr. 
 
På hundsidan har vi även här, om inte rekord, så en rejäl ökning i antalet registrerade hundar, hela 273 
hundar, varav 4 importer, registrerades under 2020. Det är den högsta siffran sedan 1974 då det 
registrerades 321 hundar. Högsta siffran hittills var hela 398 stycken år 1971. 
 
På kort sikt har vi utmaningar i att försöka hitta på gemensamma aktiviteter för våra medlemmar under 
de rådande omständigheterna. Utmaningarna på lite sikt är inte nya, utan precis som för mer eller 
mindre alla ideella föreningar är det att hitta nya krafter till klubbens arbete. Ingen mäktar med att göra 
allt men ju fler som hjälper till desto lättare börda och starkare blir vi! Jag ser med tillförsikt på att det 
ökande medlemsantalet på sikt också ger oss fler aktiva i SKV´s trevliga verksamhet. 
 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomi har naturligtvis påverkats av det märkliga år vi genomlevt. 
 
Men för vår del har det gett ett tillskott i kassan. Vi hade budgeterat ett underskott om SEK 66 000 och 
resultatet visade i stället ett överskott om SEK 75 000.  Detta beror till största delen på att vi inte 
kunnat genomföra planerade aktiviteter, men också på att vi haft en stor ökning av medlemstalet. 
 
En oförutsedd kostnad vi haft är nya webplattformar för att kunna hålla styrelse- och kommittémöten 
på distans, men detta har å andra sidan gett en större besparing i form av minskade resekostnader för 
möten. 
 
  

Transaktion 09222115557445309170 Signerat MB, GB, LJ, ST, MK, LÖ, ML, AW, LW, MÖ



Styrelse och förtroendevalda 
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av: 

Mats Berglind   ordförande 
Gunilla Björkman  vice ordförande 
Lill Johansson   kassör 
Marianne Larsson  sekreterare 
Kerstin Svenstrup  ledamot (Avgick tidigt 2020) 
Susanna Tvingby  ledamot 
Maria Krång   ledamot 
 
Anita Whitmarsh  suppl (Klev upp som ledamot isf Kerstin Svenstrup) 
Louise Wind   suppl 
Malin Öberg   suppl 
Lasse Österlund  suppl 
 
Revisorer 

Berith Uhlén Svensson, Charlotte Andersson 
 
Revisorssuppleanter 

Karin Jonstad, Ulla Käck 
 
Valberedning 

Jan Helgesson, Annika Lundblad, Elina Sandqvist 
 
Styrelsen har under året (från stämma till stämma) haft 14 möten, 5 (2019 fram till inställt årsmöte 
2020) + 9 (från inställt årsmöte 2020 till årsmötet 2021) protokollförda möten.  
 
Klubben hade 2020-12-31 1092 medlemmar. Av dessa hade 62 löst utlandsmedlemsskap. 
 
Hedersmedlemmar är Eva Jakobsson, Barbro Carlsson, Ewa Elke Sundin och Örjan Skoglund. 
 
 
Aktivitetskommittén 
Christina L. Bengtsson, Jerry Bengtsson, Ninni Alverfeldt Lidén och Åsa Dahlberg. 

Rasmonter på My Dog genomfördes som planerat. 
De flesta andra planer vi hade har pga covid 19 inte gått att genomföra men vi hittade på en del andra i 
stället. Bl.a startades facebooksidan ”Bruksgötaspetsen” för att inspirera klubbens hundägare att vara 
mer aktiva med sina hundar. Vi hade också en digital adventskalender med uppdrag för hundägarna att 
utföra varje dag från 1-24 december. Vi har med Elinas hjälp aktiverat kommitténs flik på klubbens 
hemsida och uppdaterat den med aktuell information. 
 

Avelskommittén 
Medlemmar: Jenny Pleym, Kim Johansson, Gunnel Sandquist, Malin Öberg och ny under året Elina 
Sandqvist. 
 
Avelskommittén har haft 3 möten under 2020. Kommittén har löpande arbetat med avelshänvisning, 
rådgivning i praktiska avelsfrågor och uppdatering av täckhundslistan. Under 2020 har kommittén 
skickat ut en fertilitetsenkät till uppfödare. 
 
Arbetet med hur vi kan administrera en internationell databas har övergått till Styrelsen. Kommittén 
har skickat in artiklar till varje nummer av Västgötaspetsen. 
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Butiken 
Christina L Bengtsson, Jerry Bengtsson och Marit Cronquist.  

Året som varit blev ju inte riktigt som tänkt var, men tack vare många nya lyckliga västgötaspetsägare, 
har det ändå rullat på. All försäljning har skötts via butiken på hemsidan.  

Försäljningen i butiken har varit god men tyvärr inte nått upp till budget, försäljningen var 29 326 
kronor under året. 

 

Beskrivarkommittén 
Marit Cronquist, samordnare samt Barbro Carlsson, Eva Lidman och Jenny Gustafsson 
 
2020 arrangerades 2 beskrivningar, varav 1 var kennelbeskrivning. Dessutom beskrevs ett par hundar 
enskilt hemma hos beskrivare. 
Totalt beskrevs 11 hanar och 8 tikar, varav 1 unghund och 3 veteraner. 
Vi fick ställa in den planerade beskrivarkonferensen pga Covid-19. 
Vi har fått ett utökat samarbete med vallanlagskommittén, då Eva Lidman sitter med där också. 
Jenny Gustafsson har tillkommit i kommittén och kommer ta hand om anmälningar och 
protokollhantering. 
 

Utställningskommittén 
Anita Whitmarsh, Susanne Hedelius, Gunilla Björkman, Maria Krång och Kerstin Svenstrup. 

År 2020 har inte fört med sig mycket att berätta när det gäller utställningar. Knappt inget alls. 
Det blev ingen huvudspecial och inte heller höst specialen som skulle ha varit i samband med GÄKK i 
Sandviken 
Tråkigt så klart för de utställare som ser fram emot specialer, många åker bara till dem. Ett ypperligt 
tillfälle att socialisera, träffa och titta på andra hundar. Ofta är det ju ett tillfälle för uppfödare att 
"kolla runt" på avels hanar och annat, kanske också för blivande valpköpare. 
Naturligtvis är vi i styrelsen mycket besvikna också de anlitade domarna och ring sekreterarna. Vi 
hade alla sett fram emot dessa händelser 
 

Vallanlagskommittén 
Eva Lidman samordnare, Jenny Pleym, Örjan Skoglund  
 
Pga Covid-19 har alla planerade vallanlagstester under året tyvärr fått ställas in. 
 

Valpförmedlingen 

Birgit Svensson och Åsa Dahlberg 

Första halvåret 2020 var ungefär som tidigare år i antal telefonsamtal och e-post. 
Andra halvåret såg vi en markant ökning i hur många som hörde av sig för att hitta valp, gissningsvis 
en ”Corona-effekt”. 
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Tidningen 
Redaktör: Cornelia Johansson 

Under året har vi givit ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. 

Upplagan har varit 1000 ex per nummer men ökat till 1100 i och med det ökande medlemsantalet. 

Tidningen har tryckts hos TMG Sthlm. Tryckeriet ombesörjer även distribution till Postnord som 
sedan skickar ut till alla medlemmar. Det har under året varit tekniska problem hos företaget som 
sköter distributionen men dessa är nu lösta i och med att tryckeriet bytt partner. Samarbetet fungerar 
mycket bra.  

 

Webbansvarig 
Elina Sandqvist 

Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med aktuella händelser. En diskussion om förbättringar har 
förts och kommer att fortsätta 2021 då vi förhoppningsvis.  

 

Årsbokskommittén 
Jan Helgesson, Ewa Elke-Sundin och Annethe Andersson har slutfört sitt uppdrag under 2019. 

Trots en hel del frågor om när årsboken skulle komma har den inte alls sålt i det antal som vi beräknat, 
inte ens till flera av dem som frågade efter den. Styrelsen måste fundera över formen för framtida 
årsböcker, med dagens teknik och IT-system hos SKK spelar en fysisk bok en allt mindre roll. 

 
Omplaceringar 
Under året har endast 3 västgötaspetsar behövt och fått nya hem via SKVs omplaceringshjälp. 
Det har kommit in 15-20 intresseanmälningar i ”förhand” på e-post och telefon.  
Artikeln om omplaceringsarbetet i Västgötaspetsen nummer 1 2020 har fått mycket positiv respons. 
 
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar, föreningsaktiva, uppfödare och västgötaspetsägare 
som med stort engagemang verkar för att bevara och aktivera vår friska ras. 
 
 
För Styrelsen, Tyresö 2021-02-11 
 
 
 
 
Mats Berglind 
Ordförande SKV, 2020 
 
Gunilla Björkman, Lill Johansson, Marianne Larsson, Anita Whitmarsh, Susanna Tvingby, Maria 
Krång, Louise Wind, Malin Öberg och Lasse Österlund. 
 
Underskrift sker med digital signering hos Scrive genom styrelseportalen Reduca. 
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Intäkter
Medlemsavgifter 250 000 263 574
Butiken 50 000 26 454
Årsböcker 600
Utställningar & Tävlingar 35 000 0
Annonser, tidningen 8 000 3 500
Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter 7 000 1 600
Vallanlagsprov, anmälningsavgifter 9 000 0
Sponsorsintäkter 5 000 2 478

Summa 364 000 298 206

Kostnader
Tidning, Årsbok 75 000 80 450
Porto 40 000 36 046
Medlemshantering 33 000 34 276
Utställningar och tävlingar 60 000 864
Butiken, inköp av varor 50 000 24 157
Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi 15 000 3 618
Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o logi 10 000 0
Lokala aktiviteter 7 000 223
Interna konferenser och årsmöte 10 000 4 754
Styrelsen 35 000 3 595
Webbsida 3 000 1 284
Kontorsmaterial, internet och dataprogram 3 000 11 171
PR och rasmontrar 10 000 477
Resekostnader avelskommittén 15 000 1 074
Externa kurser och konferenser 20 000 3 779
Försäkringar 1 000 570
Bankkostnader 3 000 3 486
Databas, MK-lista 10 000 0
BPH 20 000 12 000
Diverse övriga kostnader 10 000 1 065

Summa 430 000 222 889

RESULTAT -66 000 75 317
  

Budget för 2020 Utfall
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Resultatrapport 200101
201231

190101
191231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Medlemsavgifter 263 574,08 248 042,00
3020 Butiken 26 454,54 29 326,00
3021 Årsböcker 600,00 6 000,00
3030 Annonser - Tidning & Årsbok 3 500,00 2 850,00
3310 Anmälningsavg. - Utställningar 0,00 36 100,00
3311 Katalog 0,00 1 230,00
3315 Sponsorer/reklamintäkter 2 478,00 2 856,00
3400 SKK anslag 0,00 2 500,00
3410 Exteriörbeskrivning - anm.avg. 1 600,00 6 400,00
3420 Vallanlagstest - anm. avg. 0,00 8 300,00
Summa försäljning 298 206,62 100,00 343 604,00 100,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 298 206,62 100,00 343 604,00 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4001 Tidningen, tryckeri -54 950,00 -26 800,00
4002 Tidningen, produktionskostnad -25 000,00 -29 300,00
4003 Tidning, övriga kostnader -500,00 0,00
4010 Medlemshantering -34 276,00 -32 956,00
4020 Butiken, inköp -24 157,20 -85 441,49
4021 Årsböcker 0,00 -18 363,00
4320 Utställning & Tävling, domare 0,00 -13 667,27
4321 Utställning-funktionärskostnad 0,00 -2 445,00
4323 Utställning & Tävling, ringsek 0,00 -800,00
4328 Utställning & Tävling, lokal / 0,00 -3 700,00
4329 Utställning & Tävling, priser 0,00 -14 640,00
4330 Utställning & Tävling, mat och 0,00 -1 590,00
4331 Utställning & Tävling, övrigt -50,00 -1 744,30
4332 katalog, uppdat. hunddata 0,00 -6 030,00
4340 Stambokföringsavgifter 0,00 -5 160,00
4401 Exteriörbeskrivning - övriga k -3 617,90 0,00
4403 Vallanlagstest - ersättning dj 0,00 -600,00
4412 Lokala aktiviteter -223,00 -4 758,44
4420 Styrelsen kostnader -389,00 -4 944,00
4441 BPH -12 000,00 -19 000,00
4445 Medlemsmöten 0,00 -1 470,00
4451 Årsmöte - förfriskning 0,00 -1 830,00
4452 Årsmöte - resor/hotell -3 173,00 0,00
4453 Årsmöte - diplom, vandringspri -1 581,00 -1 249,00
4454 Gåvor 0,00 -2 490,00
4610 Dataprogram, uppdateringar -8 687,00 -2 490,00
Summa material och varor -168 604,10 -56,54 -281 468,50 -81,92

BRUTTOVINST 129 602,52 43,46 62 135,50 18,08
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Resultatrapport 200101
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190101
191231

Övriga kostnader

5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -2 326,22
5900 PR och rasmontrar -477,00 -5 709,00
6100 Kontorsmateriel -2 484,00 -1 169,00
6230 Internetkostnader -1 283,75 -768,75
6250 Porto -36 046,17 -38 197,54
6310 Försäkringar -570,00 -570,00
6570 Bankkostnader -3 486,20 -2 148,50
6990 Övriga kostnader -1 065,00 -620,00
Summa övriga kostnader -45 412,12 -15,23 -51 509,01 -14,99

Arbetskraftskostnader

7010 Arvoden 0,00 -13 999,00
7030 Konferenser & kurser -3 779,00 -20 440,00
7051 Resekostnader - kommittér 0,00 -5 299,00
7056 Kostnader kost & logi - kommit 0,00 -4 720,00
7331 Bilersättningar, skattefri -5 094,00 -67 761,70
7510 Lagstadg sociala avgifter 0,00 -2 827,00
Summa arbetskraftskostnader -8 873,00 -2,98 -115 046,70 -33,48

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -222 889,22 -74,74 -448 024,21 -130,39

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 75 317,40 25,26 -104 420,21 -30,39

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 75 317,40 25,26 -104 420,21 -30,39

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 75 317,40 25,26 -104 420,21 -30,39

8999 Redovisat resultat 75 317,40 -25,26 -104 420,21 30,39
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Balansrapport IB 200101 Förändring UB 201231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
1220 Inventarier, verktyg 13 625,00 0,00 13 625,00

Summa anläggningstillgångar 13 625,00 4,28 0,00 -0,79 13 625,00 3,49

Omsättningstillgångar
1920 Plusgiro 98 948,05 72 246,40 171 194,45

1930 Nordea - räntekonto 205 949,72 0,00 205 949,72

Summa omsättningstillgångar 304 897,77 95,72 72 246,40 0,79 377 144,17 96,51

SUMMA TILLGÅNGAR 318 522,77 100,00 72 246,40 0,00 390 769,17 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
2090 Eget kapital -419 871,98 104 420,21 -315 451,77

2099 Redovisat resultat 104 420,21 -179 737,61 -75 317,40

Summa eget kapital -315 451,77 99,04 -75 317,40 0,96 -390 769,17 100,00

Kortfristiga skulder
2710 Personalskatt -1 500,00 1 500,00 0,00

2940 Upplupna soc avgifter lagstad -1 571,00 1 571,00 0,00

Summa kortfristiga skulder -3 071,00 0,96 3 071,00 -0,96 0,00 0,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -318 522,77 100,00 -72 246,40 0,00 -390 769,17 100,00



Rörelsens inkomster/intäkter

3010 Medlemsavgifter 263 574,08 263 574,08 98,8598,85

3020 Butiken 0,00 0,00 0,000,00

3021 Årsböcker 600,00 600,00 0,230,23

3315 Sponsorer/reklamintäkter 2 478,00 2 478,00 0,930,93

Summa Inkomster/intäkter 266 652,08 266 652,08 100,00100,00

Ordinarie kostnader

4010 Medlemshantering -34 276,00 -34 276,00 -12,85-12,85

4331 Utställning & Tävling, övrigt 0,00 0,00 0,000,00

4420 Styrelsen kostnader -389,00 -389,00 -0,15-0,15

4441 BPH -12 000,00 -12 000,00 -4,50-4,50

4452 Årsmöte - resor/hotell -3 173,00 -3 173,00 -1,19-1,19

4453 Årsmöte - diplom, vandringspri -1 581,00 -1 581,00 -0,59-0,59

4610 Dataprogram, uppdateringar -8 687,00 -8 687,00 -3,26-3,26

Summa Ordinarie kostnader -60 106,00 -60 106,00 -22,54-22,54

Övriga externa rörelsekostn.

5900 PR och rasmontrar -477,00 -477,00 -0,18-0,18

6100 Kontorsmateriel -2 484,00 -2 484,00 -0,93-0,93

6230 Internetkostnader -1 283,75 -1 283,75 -0,48-0,48

6250 Porto -3 197,00 -3 197,00 -1,20-1,20

6310 Försäkringar -570,00 -570,00 -0,21-0,21

6570 Bankkostnader -3 486,20 -3 486,20 -1,31-1,31

6990 Övriga kostnader -1 065,00 -1 065,00 -0,40-0,40

Summa Övriga rörelsekostnader -12 562,95 -12 562,95 -4,71-4,71

Kostnader personal avskriv mm

7030 Konferenser & kurser -3 779,00 -3 779,00 -1,42-1,42

7331 Bilersättningar, skattefri -4 280,00 -4 280,00 -1,61-1,61

Personalkostnader, avskriv mm -8 059,00 -8 059,00 -3,02-3,02

Rörelsens kostnader -80 727,95 -80 727,95 -30,27-30,27

Rörelseresultat 185 924,13 185 924,13 69,7369,73

Res.efter finansiella poster 185 924,13 185 924,13 69,7369,73

Årets resultat

8999 Redovisat resultat -185 924,13 -185 924,13 -69,73-69,73

Resultat -185 924,13 -185 924,13 -69,73-69,73

Beräknat Resultat 0,00 0,000,00 0,00

2020-01-01 -
2020-12-31Konto

Ackumulerat
2020-12-31% %

Resultatenhet: 0 Gemensamt

2021-01-08
14:44

Sida 1

Resultatrapport redovisning

818501-2898

505 Specialklubben för Västgötaspets
Lill Johansson

Datum=2020-01-01 - 2020-12-31

Denna rapport är utskriven med Hogia ByråEkonomi.



Rörelsens inkomster/intäkter

3010 Medlemsavgifter 0,00 0,00 0,000,00

3020 Butiken 26 454,54 26 454,54 100,00100,00

Summa Inkomster/intäkter 26 454,54 26 454,54 100,00100,00

Ordinarie kostnader

4020 Butiken, inköp -24 157,20 -24 157,20 -91,32-91,32

Summa Ordinarie kostnader -24 157,20 -24 157,20 -91,32-91,32

Övriga externa rörelsekostn.

6250 Porto -2 715,00 -2 715,00 -10,26-10,26

Summa Övriga rörelsekostnader -2 715,00 -2 715,00 -10,26-10,26

Rörelsens kostnader -26 872,20 -26 872,20 -101,58-101,58

Rörelseresultat -417,66 -417,66 -1,58-1,58

Res.efter finansiella poster -417,66 -417,66 -1,58-1,58

Årets resultat
8999 Redovisat resultat 417,66 417,66 1,581,58

Resultat 417,66 417,66 1,581,58

Beräknat Resultat 0,00 0,000,00 0,00

2020-01-01 -
2020-12-31Konto

Ackumulerat
2020-12-31% %

Resultatenhet: 1 Butiken
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Ordinarie kostnader

4020 Butiken, inköp 0,00 0,00 **

4331 Utställning & Tävling, övrigt -50,00 -50,00 **

Summa Ordinarie kostnader -50,00 -50,00 **

Kostnader personal avskriv mm

7331 Bilersättningar, skattefri -814,00 -814,00 **

Personalkostnader, avskriv mm -814,00 -814,00 **

Rörelsens kostnader -864,00 -864,00 **

Rörelseresultat -864,00 -864,00 **

Res.efter finansiella poster -864,00 -864,00 **

Årets resultat

8999 Redovisat resultat 864,00 864,00 **

Resultat 864,00 864,00 **

Beräknat Resultat 0,00 0,00* *

2020-01-01 -
2020-12-31Konto

Ackumulerat
2020-12-31% %

Resultatenhet: 2 Utställningar   
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* = oegentligt värde
Denna rapport är utskriven med Hogia ByråEkonomi.



Rörelsens inkomster/intäkter

3410 Exteriörbeskrivning - anm.avg. 1 600,00 1 600,00 100,00100,00

Summa Inkomster/intäkter 1 600,00 1 600,00 100,00100,00

Ordinarie kostnader

4400 Exteriörbeskrivning - beskriva 0,00 0,00 0,000,00

4401 Exteriörbeskrivning - övriga k -3 617,90 -3 617,90 -226,12-226,12

Summa Ordinarie kostnader -3 617,90 -3 617,90 -226,12-226,12

Övriga externa rörelsekostn.

6250 Porto -540,00 -540,00 -33,75-33,75

Summa Övriga rörelsekostnader -540,00 -540,00 -33,75-33,75

Kostnader personal avskriv mm
7030 Konferenser & kurser 0,00 0,00 0,000,00

Personalkostnader, avskriv mm 0,00 0,00 0,000,00

Rörelsens kostnader -4 157,90 -4 157,90 -259,87-259,87

Rörelseresultat -2 557,90 -2 557,90 -159,87-159,87

Res.efter finansiella poster -2 557,90 -2 557,90 -159,87-159,87

Årets resultat

8999 Redovisat resultat 2 557,90 2 557,90 159,87159,87

Resultat 2 557,90 2 557,90 159,87159,87

Beräknat Resultat 0,00 0,000,00 0,00

2020-01-01 -
2020-12-31Konto

Ackumulerat
2020-12-31% %

Resultatenhet: 3 Exteriörbeskrivningar   
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Ordinarie kostnader

4412 Lokala aktiviteter -223,00 -223,00 **

Summa Ordinarie kostnader -223,00 -223,00 **

Rörelsens kostnader -223,00 -223,00 **

Rörelseresultat -223,00 -223,00 **

Res.efter finansiella poster -223,00 -223,00 **

Årets resultat

8999 Redovisat resultat 223,00 223,00 **

Resultat 223,00 223,00 **

Beräknat Resultat 0,00 0,00* *

2020-01-01 -
2020-12-31Konto

Ackumulerat
2020-12-31% %

Resultatenhet: 5 Läger, lokala aktiviteter   
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Rörelsens inkomster/intäkter

3030 Annonser - Tidning & Årsbok 3 500,00 3 500,00 100,00100,00

Summa Inkomster/intäkter 3 500,00 3 500,00 100,00100,00

Ordinarie kostnader

4001 Tidningen, tryckeri -54 950,00 -54 950,00 **

4002 Tidningen, produktionskostnad -25 000,00 -25 000,00 -714,29-714,29

4003 Tidning, övriga kostnader -500,00 -500,00 -14,29-14,29

Summa Ordinarie kostnader -80 450,00 -80 450,00 **

Övriga externa rörelsekostn.

6250 Porto -29 594,17 -29 594,17 -845,55-845,55

Summa Övriga rörelsekostnader -29 594,17 -29 594,17 -845,55-845,55

Rörelsens kostnader -110 044,17 -110 044,17 **

Rörelseresultat -106 544,17 -106 544,17 **

Res.efter finansiella poster -106 544,17 -106 544,17 **

Årets resultat
8999 Redovisat resultat 106 544,17 106 544,17 **

Resultat 106 544,17 106 544,17 **

Beräknat Resultat 0,00 0,000,00 0,00

2020-01-01 -
2020-12-31Konto

Ackumulerat
2020-12-31% %

Resultatenhet: 7 Tidningen
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Verksamhetsplan 2021 

Specialklubben för Västgötaspets 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Aktivitetskommittén 

Vi kommer att lägga ut digitala månadsutmaningar varje månad under året. Enkla priser lottas ut bland 

deltagande klubbmedlemmar som genomför utmaningarna. Priserna får vi till största delen genom 

vänliga sponsorer. 

 

Västgötaspetsmästerskap planeras någon gång under året om det blir möjligt. 

 

Lokala träningsgrupper som håller egna träffar utomhus under sommar / höst. 

 

Mindre event som t.ex webföreläsning eller föreläsning live i hundrelaterade ämnen. 

 

Ev rasmonter på Stockholms hundmässa i december. 

 

Ev rasmonter på MyDog (tidigt 2021).  

 

Pandemins utveckling får avgöra om vi kan genomföra fler aktiviteter (eller ens de planerade) ... 

 
Budgetförslag: 

 

Intäkter: 

VM anmälningsavgifter  50 x 500 kr  25 000 

Sponsorintäkter     3 000 

Övriga inkomster mindre event    2 000 

    30 000 

 

Utgifter:      

VM Domaromkostnader   10 000 

Mindre event omkostnader     5 000 

Platshyra etc      5 000 

Rosetter, priser     5 000 

Material, porto mm      5 000 

       30 000 

 
 

Avelskommittén 

Kommittén planerar att ha 5-6 möten under året, huvudsakligen digitala. 

 

Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor, uppdatering av 

täckhundslistan och information i medlemstidning, möten och hemsida samt övriga åligganden som 

ankommer på Avelskommittén. Vi kommer jobba vidare med de åtgärder som är beslutade i den 

uppdaterade RAS. 
 

Avelskommittén kommer att delta med 2 personer på SKK:s Kurs för avelsfunktionärer i februari 

2021 och 4-5 personer på SKK:s årliga Avelskonferens i april 2021. Förhoppningsvis kan vi ha ett 

uppfödarmöte under året. 

 

Beräknad budget 2021 

SKK:s kurs och avelskonferens  15 000 kr 

Reseersättning ordinarie möten    8 000 kr 

Uppfödarmöte     10 000 kr 

Övriga oförutsedda utgifter*    10 000 kr 

Summa:    43 000 kr 



 

Butiken 

Butiken planerar att vara med på de vanliga evenemangen givet att de går att genomföra. Vi planerar 

även för att vara med på mindre träffar och försöka få sålt lite extra på det sättet, om läget stabiliserar 

sig, även medverka på större träffar. 

 

Inga stora inköp planeras, utan det rör sig om det vanliga. 

 
 

Beskrivarkommittén 

Vi planerar för 2-3 beskrivningar under året, varav minst en blir tillsammans med ett vallanlagstest om 

restriktionerna tillåter. I mitten på maj blir det i Tingsrydstrakten men övriga datum eller platser är inte 

klara.  

Istället för den välbehövliga beskrivarträffen som uteblev 2020, kommer vi ha 2-3 Zoom-möten där vi 

bl.a. kommer diskutera typ och exteriöra delar som behöver uppmärksammas samt detaljer i 

standarden som bör ses över. 

Marit kommer (om Covid-19 tillåter) åka till Finland för att examinera 2 nya beskrivare där samt 

genomföra en exteriörbeskrivning. Vi kommer också ha ett Zoom-möte med dessa två samt Susanne 

Christoffersen i Danmark för att gå igenom beskrivningsprotokollet noga inför examineringen. 

 

Beräknad budget: 

10.000 kr (inkl ev resor, mat, logi, beskrivningsmaterial) Finska rasklubben står för kostnaderna 

gällande examineringen och beskrivningen där. 

 

Utställningskommittén 

Det är svårt att i nuläget ha några planer gällande aktiviteter över huvud taget. 

Vi hoppas att vår special på Tånga Hed den 13de Maj, som alltid på Kristi Himmelfärdsdagen, kan gå 

av stapeln. Vi planerar självklart även för höstspecialen. 

Skulle det bli en möjlighet så kan vi tänka oss att det kanske blir under andra omständigheter. 

Framtiden får visa vad det blir. 

Om restriktionerna inte medger så har vi diskuterat att ha ett flertal, kanske fyra, mindre utställningar 

runt om i landet så att de som vill meritera sina hundar har tillfälle att göra det. Vi har frågat SKK om 

detta men ännu inte fått svar. 

Skulle inget av ovanstående gå att genomföra planerar vi för att genomföra några 

exteriörbedömningar, hur många och var styrs av efterfrågan och behov.  

Vi kommer publicera detaljer på vår hemsida, tidningen (i mån av tid) och andra sociala medier 

 

 

Vallanlagskommittén 

Vi planerar för två vallanlagstester under året om restriktionerna tillåter. En helg i maj i samband med 

exteriörbeskrivning i Tingsrydstrakten och en helg i juli, också i samband med exteriörbeskrivning i 

Boden. 

 

 

Databaskommittén 

Denna kommitté är helt nystartad och arbetet har inte riktigt kommit igång ännu. Medlemmar är just 

nu Mats Berglind samordnare, Gunnel Sandqvist men kommittén skall utökas med lämpliga 

kompetenser. 

 



På kort sikt är målet att översätta våra krav till engelska och ställa frågan till Sharon Donaldsson som 

äger SV Pedigree. Initiala kontakter har tagits och de har mottagits positivt. 

 

Budget är svårt att uttala sig men det finns reserverat 100000:- från ett årsmöte för några år sedan. 

Inga av dessa medel har ännu använts. 

 
 

Valpförmedlingen 

Marit har trätt in som vikarie för Birgit tills hon kommer tillbaka eller någon annan kommer in istället. 

Elina Sandqvist har erbjudit sig att göra om lite angående detta på hemsidan, där vi förtydligar 

informationen om vad vi arbetar med och hur det fungerar och att man bör kontakta uppfödarna direkt, 

vilket vi tacksamt tagit emot och vi jobbar med en bra formulering för detta. 

 

Tidningen 

Under 2021 planerar vi att ge ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. 

Ca 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. 

Manusstopp för respektive nummer är 1 månad före utgivningsdagen. 

Upplagan beräknas ligga 1000 exemplar i och med medlemsökningen. 

 

Webbansvarig 

Se över möjligheter till bättre responsiv design så att vår hemsida är så likartad som möjligt oavsett 

vilken plattform man använder, dator, telefon, läsplatta osv.  

 

Årsbokskommittén 

Vår uppfattning är att årsboken framöver skall ges ut vart annat år alltså nästa gång för 2019-2020 

alltså bör en årsbokskommitté utses av styrelsen efter årsmötet. Engagerade medlemmar sökes till 

detta uppdrag. Vilken form en framtida årsbok bör ha måste diskuteras mot bakgrund av den mycket 

dåliga försäljningen av den senaste. utgåvan 

 

Omplaceringar 

Fortsätter som innan med att hjälpa hundar till nya hem genom intresseanmälningar och i enstaka fall 

annonsering, vilket sätt som respektive ägare föredrar. 

 

 

Ekonomi 

Styrelsen föreslår att även under 2021 sponsra medlemmarnas BPH-prov med 500 kr per genomfört 

prov. 

 

Styrelsen föreslår att exteriörbeskrivning skall vara kostnadsfri för medlemmar. 

 

Med tanke på klubbens goda ekonomi ser vi ingen anledning att höja medlemsavgifterna utan 

styrelsens förslag är att de behålls oförändrade. 

 

 



Intäkter
Medlemsavgifter 265 000
Butiken 30 000
Utställningar & Tävlingar 40 000
Annonser, tidningen 5 000
Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter 3 000
Vallanlagsprov, anmälningsavgifter 2 000
Sponsorsintäkter 5 000

Summa 350 000

Kostnader
Tidning, Årsbok 82 000
Porto 40 000
Medlemshantering 35 000
Utställningar och tävlingar 50 000
Butiken, inköp av varor 25 000
Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi 10 000
Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o logi 2 000
Lokala aktiviteter 2 000
Interna konferenser och årsmöte 18 000
Styrelsen 15 000
Webbsida 3 000
Kontorsokostnader (inkl.dataprogram o internetkostnader) 12 000
PR och rasmontrar 5 000
Resekostnader avelskommittén 8 000
Externa kurser och konferenser 25 000
Försäkringar 1 000
Bankkostnader 4 000
Databas, MK-lista 10 000
BPH 15 000
Diverse övriga kostnader 10 000

Summa 372 000

RESULTAT -22 000
  

Bland tidigare årsmötesbeslut finns 100 000 kr reserverade för utveckling av databasen.
Eftersom vi fortfarande inte vet vad kostnaden kan bli ligger denna summa utanför budget.

Budget för 2021



Valberedningens förslag till SKV:s styrelse 2021 

Ordförande: 

Mats Berglind (omval, 1 år) 

Ledamöter: 

Lill Johansson (omval, 2 år) 

Eva Stormwall (fyllnadsval, 1 år) ersätter Marianne Larsson 

Maria Krång (1 år kvar) 

Anita Whitmarsh (nyval, 2 år) 

Malin Öberg (fyllnadsval, 1 år) ersätter Kerstin Svenstrup 

Susanna Tvingby (1 år kvar) 

Suppleanter: 

Jenny Gustafsson (nyval, 1 år) 

Lasse Österlund (omval, 1 år) 

Louise Wind (nyval, 1 år) 

Gunilla Björkman (nyval, 1 år) 

Revisorer: 

Jan Olausson (nyval, 1 år) 

Jan Helgesson (nyval, 1 år) 

Revisorssuppleanter: 

Karin Jonstad (omval, 1 år) 

Ulla Käck (omval, 1 år) 

Jan Helgesson har lämnat valberedningen för att kunna ställa upp som revisor.  

Förslag till nästa års valberedning: 

Annika Lundblad 

Christel Johansson 

Gunn Jacobsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-28 

Valberedningen 

Annika Lundblad, Elina Sandqvist 

 

 

 

 

 

 



 

Kort presentation valberedningens förslag till styrelse 

 

Mats Berglind 

Jag heter Mats Berglind och har varit ordförande i SKV sedan det senaste årsmötet i mars 2019, innan dess var 

jag suppleant ett år. Jag har ansvarat för vår monter på Stockholms Hundmässa 2018 och 2019. Vi har haft 

hund sedan första halvan av 80-talet, först Howavart och sedan 2011 Västgötaspets. Med Hoffarna körde vi lite 

bruks och lydnad. Numera bor Freja-Vildros 13 år och Westorps Itsy Bitsy fem månader här hemma. 

Jag har runt 25 års av styrelsearbete i ideella föreningar på ordförande-, sekreterar- och kassörsposter och 

hoppas jag kan bidra med föreningskompetens utöver mitt hundliv. Yrkesmässigt har jag varit småföretagare 

inom IT i dryga 30 år med som mest lite över 30 anställda. 

 

Lill Johansson 

Lill Johansson heter jag och bor i Brämhult, som är en del av Borås. Min familj består av min man Bengt och 

våra tre utflugna barn, varav två av dem till USA. Tre barnbarn har vi i Sverige och ytterligare fem i USA.  

I många år har jag jobbat som auktoriserad redovisningskonsult med egen byrå, men nu försöker jag med 

ålderns rätt trappa ner och har numera verksamheten hemma. Min bakgrund gör att jag har haft 

ekonomibefattningar i många styrelser. 

Sedan 2014 är jag kassör i SKV, men dessförinnan har jag varit aktiv i styrelsearbete både inom SBK och Svenska 

Schäferklubben. Bl.a. satt jag som kassör i SBK’s Västra Distrikt i 7 år.  

Mitt hundliv är ungefär jämngammalt med mig själv, men alltid schäfer fram tills 2001, då jag fick en 

whiplashskada som satte stopp för mina möjligheter att träna schäfer. Det blev då först en flat och därefter två 

västgötaspetsar, eftersom jag saknade vallhundsmentaliteten. Det enda jag ångrar nu är att jag inte bytte till 

västgötaspets långt tidigare, för de är de absolut trevligaste och mysigaste hundar, som någonsin funnits i våra 

liv. Härliga allroundhundar, som är med på allt man kan hitta på.  

 

Eva Stormwall  

Jag heter Eva Stormwall och bor sedan några år på Skaftö, en ö med ca 1500 åretruntboende strax söder om 

Lysekil. Gift med Ulf och har tre pojkar. 

Har precis fyllt pensionär och fått en massa tid över till annat än jobb. Sedan 1985 har jag varit husdjurstekniker 

och rådgivare först på Skara Semin och sedan på SHS/Svensk Mjölk som numera heter Växa Sverige. Någon dag 

i veckan hjälper jag till med genomiska tester som ökar väldigt på nötkreatur för avelsvärdering och 

härstamningsverifiering. 

Hundar har det funnits i stort sett hela tiden. Tror vi var utan hund i 3 månader och det var hemskt! När vi 

bodde utanför Moholm hade vi Norsk älghund och strävhårig tax. Engagerade mig i styrelsen i Skaraborgs 

taxklubb i många år som ledamot och sekreterare. Testade utställning och viltspår. 

Efter flytt till Skara så kom schipperke in i bilden. En litet piggt kraftpaket. I Svenska Schipperkeringen var jag 

styrelsemedlem ett tag och även utställningsansvarig och under några år layoutansvarig för tidningen och 

webbsidan. Vi arrangerade en officiell utställning per år och den kan man lägga hur mycket jobb på som helst. 

Under flera år åkte vi också mycket ner till Europa på utställning, Belgiens rasspecial, Tyskland och Norge, 

Danmark, Finland. Fick också förmånen att vara med på rasspecialen i USA som varade en hel vecka. 

Just nu har vi två schipperke från Finland och så kom en västgötaspets också, Spetsvallarnas Rakel, från Jenny i 

Tidaholm. En väldigt bestämd dam som låter ganska mycket! Vi deltar just nu i en ”kvarsittningsgrupp” hos 

Orust Brukshundklubb. Klubben är så trevlig så ingen vill sluta. Vi tränar allt från inkallning till agility, rallylydnat 

och hoopers. Västgötaspets är ju perfekt som ”brukshund”, hon älskar att vara med och säger till när det går 



för långsamt! Hellre fort än perfekt! Vill gärna valla matte till dom roliga sakerna. Man kan fundera på vem som 

tränar vem? 

Trevlig sommar! 

Eva Stormwall och Spetsvallarnas Rakel (Maja) 

 

Maria Krång 

Jag heter Maria Krång och bor i Mora, har hus. Volvo och hundar. Har fäbodställe som jag ofta är till, typ varje 

dag. 

Har västgötaspets och bearded collie. Mina intressen är utställning, viltspår, lite lydnad samt för årstiden olika 

passande aktiviteter. 

Har fyra vuxna barn och två barnbarn. 

Är ledamot i SKV sedan årsmötet 2019 och sitter även med i utställningskommittén. 

 

Anita Whitmarsh 

Anita Whitmarsh, utställningsdomare, ringsekreterare och exteriörbeskrivare.  

Uppfödare på rasen sedan slutet av 80-talet (då i England) därefter i Sverige de senaste 30 åren. 

Har suttit, till och från, i klubbens styrelse sedan 90-talet och var även ordförande under en kort tid. Jag var 

även styrelsemedlem i England. Är sammankallande i SKVs utställningskommitté. 

Har hållit seminarium om rasen för domare och/eller uppfödare i USA, Finland, Nya Zeeland, Australien och 

Storbritannien. 

Andra raser jag har haft är schäfer och rottweiler då jag också var aktiv i bruksevenemang.  

Exteriörbeskriver även ett flertal brukshundar. 

 

Malin Öberg 

Malin Öberg, föregående mandatperiod suppleant, nu föreslagen som ledamot i SKV sedan årsmötet 2019. 

Även aktiv i Avelskommitténs arbete. 

Anställd som legitimerad djursjukskötare på ett djursjukhus i Halland och har själv 4 västgötaspetstikar och 

brukar ta en valpkull om året under namnet Hultahäxans. 

 

Susanna Tvingby 

Hej! 

Susanna heter jag och sitter som ledamot i SKV. Det är också jag som svarar på meddelanden till vår fb-sida. Jag 

är lycklig matte till Gustaf  (Skogsbygdens Findus Comeback), världens charmigaste västgöte! Han har förgyllt 

vårt liv i 6 år. Just nu har Gustaf konkurrens om uppmärksamheten här hemma pga. bebis. Men han får 

mängder av långa vagnspromenader och mat nedkastad från bordet åt sig, så det går ingen nöd på honom. 

 

Jenny Gustafsson 

Jenny Gustafsson heter jag, jobbar som verksamhetsadministratör på skolor i Skövde kommun, och bor i en 

villa strax utanför Tidaholm med sambo och de två västgötaspetstjejerna Fixan’s Unni Unicabox, ”Unni” och 

Fixan’s Panta Na Mera ”Stella”. 

Sedan 2018 har jag kenneln Spetsvallarnas. Jag har hittills bara haft en kull, men förhoppningsvis har jag många 

härliga kullar att se fram emot i framtiden. 



Västgötaspetsen kom in i mitt liv redan när jag kom hem från BB. Då fanns Ågårdens Tussi i familjen och hjälpte 

till med att ta hem mjölkkorna från betet. Sedan dess har fyra västgötaspetsar ytterligare berikat mitt liv. 

I samband med att jag köpte Stella fick jag även upp ögonen för utställningsvärlden. Jag fastnade snabbt för att 

springa vänstervarv och gemenskapen det förde med sig.  

Sedan hösten 2020 har jag varit adjungerad på SKV:s styrelsemöten för att vara med och se och lära, eller höra 

och lära som det blivit i ”dessa tider”. 

Det senaste halvåret har jag även kommit med i SKVs Beskrivningskommitté där mitt fokus ska ligga på det 

administrativa arbetet i samband med en exteriörbeskrivning. 

 

Lasse Österlund 

Hej jag heter Lasse och är lärare i hundtjänst i SBK, MH beskrivare, vice ordförande i SÄKK, kommissarie på vår 

länsklubbsutställning Ryda i Borås sedan lång tid tillbaka. BPH ansvarig i SÄKK samt ordförande i Utskommittén. 

Även utbildad CUA. Sitter som suppleant i SKVs styrelse idag. 

Louise Wind 

Mitt namn är Louise Wind och har Fröjereds kennel. Jag sitter som suppleant och har tidigare varit med i 

avelskommittén. Jag brinner för avelsfrågor och är även engagerad i hästuppfödning. Jag bor utanför Tidaholm 

i gamla Skaraborg. 

Med vänlig hälsning, Louise Wind 

Gunilla Björkman 

Jag heter Gunilla Björkman och är västgötaspetsuppfödare från Töreboda. Jag är uppvuxen med hundar och har 

sedan dess varit hundmänniska. Efter att ha haft en älskad collie i 14 år ville jag ha en hund med kortare päls 

och träffade en mycket trevlig västgötaspets på en gård jag besökte som seminör. En sådan hund ville jag ha 

och så blev det och sedan dess är det västgötaspets som gäller för Wassbölingen, som är kennelnamnet och 

som på västgötska betyder en person från Vadsbo härad i norra Västergötland, d.v.s. en sån som jag. Första 

valpkullen på Wassbölingens Kennel föddes 2014 och i höstas föddes den åttonde i ordningen. 

För övrigt har jag förutom seminör arbetat som förskollärare och grundskolelärare (det senaste var det allra 

roligaste) och nu är jag eko-bonde med köttdjursuppfödning tillsammans med min man Göran. Förutom 

hundar och kor så är barn en viktig del av mitt liv. Vi har fem vuxna barn och för närvarande sju barnbarn, men 

om allt går bra väntas två till i sommar och höst.  

Jag har varit ledamot i SKV:s styrelse några år, men valt att nu istället vara tillgänglig som suppleant om 

årsmötet så önskar. 

Med Vänlig Hälsning 

Gunilla Björkman 

 

 

 



Styrelsens proposition om förslag till justering av stadgarna.  
 
§7 Årsmöte 
Moment 2 Dagordning 
Dagens lydelse: 
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmarna 
anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara 
skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före årsmötet. Till ärendet skall 
styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, 
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
 
Förslag till ny lydelse: 
Överstruken rödmarkerad mening ovan tas bort och ny lydelse blir: 
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmarna 
anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet.  
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, 
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
 
§7 Årsmöte 
Moment 5 Motioner och ärenden  
Dagens lydelse:  
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till 
styrelsen senast den sista januari (31/1).  
 
Förslag till ny lydelse:  
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till 
styrelsen senast den sista januari (31/1) det år årsmötet hålls.  
 
Dagens lydelse: 
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. 
 
Förslag till ny lydelse: 
Styrelsen skall med eget yttrande och med förslag till beslut överlämna motionen till 
årsmötet. 
 
Dagens lydelse: 
Vid extra årsmöte för till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen. 
 
Förslag till ny lydelse: 
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen. 
 
 
Skäl till föreslagna ändringar:  
Endast förtydligande till stadgejusteringen som gjordes 2019 samt ett stavfel korrigerat. Tid 
för motion och stadgeändring endast stå på en plats i stadgarna. 
 



§14 Stadgeändring 
Dagens lydelse: 
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 5 veckor före årsmötet inges till styrelsen 
som däröver till årsmötet avger yttrande enligt § 7, mom. 2, punkt 17. 
 
Förslag till ny lydelse: 
Ovanstående mening tas bort och ersätts med: 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, moment 5. 
 
Skäl till föreslagen ändring:  
För att undvika missförstånd bör tid för motion och stadgeändring endast stå på en plats i 
stadgarna. Stadgeändring är ju en motion från medlem (eller proposition från styrelsen). 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta; 
 
att ovanstående förslag till stadgeändringar genomförs.  
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		Stadgar			
för		

Specialklubben	för	Västgötaspets	
Godkända av Specialklubben för Västgötaspets 2021-05-26. 

Gällande från och med 2021-??-?? 
Inledning 
Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de 
ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är 
länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och 
ungdomsklubb. 
Specialklubben för Västgötaspets ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för 
SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående 
rasen eller uppgifterna. 
Specialklubbens verksamhet omfattar den ras för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse 
erhållits i samråd med specialklubben. 
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter. 
I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK. 
 
§ 1 MÅL 
 
För Specialklubben för Västgötaspets, nedan benämnd klubben, gäller det för SKK:s 
medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för 
hunden, hundägaren och hundägandet genom 
 
att  väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört 

fullgoda rasrena hundar 
att bevara rasens specifika egenskaper som gårds- och vallhund och verka för utveckling av 

dressyr och praktiskt bruk av rasen 
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård 
att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet 
att  skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 

hundägandet 
 
§ 2 VERKSAMHET 
 
För att nå uppsatt mål skall klubben 

1. informera och sprida kunskap om SKK och Specialklubben för Västgötaspets – dess 
mål, organisation och arbetsformer 

2. informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden 

3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer 

4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet 

5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 
komma till användning 

6. utforma regler för bruksprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera 
domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKK:s 
stadgar 

7. anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser 

8. stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete 

9. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 
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§ 3 MEDLEMSKAP 
 
Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om 
medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. 
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. 
Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje 
medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.  
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat 
klubbens syften till hedersmedlem. 
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven 
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s 
stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s 
Disciplinnämnd. 
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall 
också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon 
befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem 
som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, 
dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta 
sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller 
suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen 
avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige. 
 
§ 4 MEDLEMSAVGIFT 
 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma 
familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. 
Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem 
erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har 
samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem. 
 
§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDAPERIOD 
 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 
Med mandatperiod avses i dessa stadgar tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och 
med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. 
 
§ 6 ORGANISATION 
 
Klubbens högsta beslutande organ är Årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är 
klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. 
För bildande av lokalavdelningar krävs godkännande av styrelsen. 
 
§ 7 ÅRSMÖTE 
 
Mom 1 Årsmöte, ordinarie och extra 
 
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. 
Kallelse skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna via medlemstidningen eller sändas 
per post till medlem senast 7 veckor före årsmötet. 
Årsmöteshandlingarna, med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas 
berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som skall behandlas vid 
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årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet och skall 
kunna rekvireras från sekreteraren utan kostnad. 
Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna så yrkar. Styrelsen 
kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. 
Yrkande om extra årsmöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift 
om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte 
skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. 
Kallelse till extra årsmöte skall senast 4 veckor före mötet av styrelsen skriftligen delges 
medlemmarna via medlemstidning eller sändas per post. Med kallelsen skall bifogas handlingar 
i det eller de ärenden som skall behandlas. 
Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen. 
 
Mom 2 Dagordning 
 
Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av vice ordförande eller av 
den som styrelsen utsett. 
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets ordförande. 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma 
1. Justering av röstlängden. 
2. Val av ordförande för årsmötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall 

justera protokollet. 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt § 7 mom. 4. 
6. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 
7. Fastställande av dagordningen. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med 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. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12.   1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

2. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut 
om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmarna 

anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara 
skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före årsmötet. Till ärendet skall 
styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 
kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
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Mom 3 Röstning 
 
Rösträtt har endast klubbmedlem. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker i regel öppet. 
Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än 
val kan röstning med slutna sedlar ske om någon medlem så yrkar och om årsmötet så beslutar. 
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat 
stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där 
röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under 
förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning 
med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. 
Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna 
reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne 
anmälas innan årsmötet förklaras avslutat. Vid årsmötet äger varje medlem rätt att föra talan 
och utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. 
 
Mom 4 Närvarorätt m m 
 
Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i 
beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. 
 Ledamot och suppleant av SKK:s Centralstyrelse eller annan av CS utsedd person. 
 SKK:s verkställande direktör. 
 Av årsmötet vald ordförande för årsmötet. 
 
Mom 5 Motioner och ärenden 
 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till 
styrelsen senast den sista januari (31/1) det år årsmötet hålls. 
Styrelsen skall med eget yttrande och med förslag till beslut överlämna motionen till årsmötet. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som 
stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till 
beslut. 
Vid extra årsmöte för får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen. 
 
Mom 6 
 
1. Klubben svarar för samtliga kostnader för angivna personer enligt § 7 mom 4 vid ordinarie 

och extra årsmöte förutom av SKK-representanter. 
2. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter. 

 
§ 8 STYRELSE 
 
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald huvudstyrelse, i 
dessa stadgar kallad styrelsen. 
 
Mom 1 Styrelsens organisation 
 
Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Ordinarie 
årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, halva antalet ordinarie ledamöter på två år samt 
suppleanter för ett år. 
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar eller, om röstetal saknas, enligt 
beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är 
medlem i klubben. 
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. 
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har 
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslutet. 
 
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att 
teckna klubbens firma. 
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller 
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 
 
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden.  
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll 
föras. 
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet.  
Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika 
röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. 
 
Mom 2 Styrelsens åligganden 
 
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKK:s stadgar och av SKK 
utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat 
- ansvara för klubbens avelsfrågor 
- bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet 
- verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag 
- ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens 
- avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till ordinarie årsmöte 
- utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige 
- senast 6 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse med 

balans- och resultaträkningar till revisorerna 
- senast den 30 april varje år sända ett exemplar av verksamhetsberättelse, ekonomisk 

redovisning och revisorernas berättelse till SKK 
- senast den 30 april det år ordinarie Kennelfullmäktige hålles anmäla specialklubbens 

delegater och suppleanter till SKK 
- senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SKK uppgift om styrelsens sammansättning 

och om viktigare funktioner utanför styrelsen 
- tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och årsmöte 
- upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar 
- avge yttranden över av SKK till klubben lämnade motioner 
- avge yttranden över av medlem lämnade motioner 
- i övrigt sköta klubbens angelägenheter. 
 
§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 
 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter 
skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter 
väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det 
därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens räkenskaper skall tillsammans med 
verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie årsmötet. 
Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enligt § 7 mom. 1, före ordinarie 
årsmöte finns tillgängliga för medlemmarna.  
Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.  
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Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.  
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte. 
 
§ 10 VALBEREDNING 
 
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid 
ordinarie årsmöte.  
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.  
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. 
Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. 
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid 
styrelsesammanträde.  
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 
Valberedningens förslag skall ingå i de handlingar som, enligt § 7 mom. 1, före ordinarie 
årsmöte finns tillgängliga för medlemmarna. 
 
§ 11 PROTOKOLL 
 
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de 
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande 
ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen skall vara tillgängliga för 
medlemmar hos sekreteraren, kopior kan erhållas mot administrativa kostnader. 
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt. 
 
§ 12 DISCIPLINÄRENDEN 
 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK:s stadgar. 
 
§ 13 FORCE MAJEURE 
 
Om klubben på grund av omständigheter som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller 
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt 
som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. 
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har 
klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan 
erlagt avgiften. 
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på 
grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär 
inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller 
indirekta kostnader. 
 
§ 14 STADGEÄNDRING 
 
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 5 veckor före årsmötet inges till styrelsen som 
däröver till årsmötet avger yttrande enligt § 7, mom. 2, punkt 17. 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, moment 5. 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det 
biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid ett ordinarie årsmöte eller att ett 
likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav 
minst ett skall vara ordinarie. 
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Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK. 
 
§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN 
 
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte. För att beslut 
om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, 
varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande. 
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv 
överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa 
stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2. 




