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Deltagarlista 

 Rasklubb 
Antal 
medlemmar 

Röster Deltar med 

 
Bichon Bolognese & Havanese Club 1059 (1016) 4 

Mona-Lisa Pellen 
Pernilla Mileteg 
Ej anmäld 2023-03-14 
ej anmäld 2023-03-14 

 
Bichon Frisé Ringen 618 (666) 3 

Stefan Harde 
Sen anmälan 
Ej anmäld 2023-03-14 

 
Chihuahua Cirkeln 930 (937) 4 

Hanna Krohn  
Catrin Welin 
Jenny Hull 
Tina Johansson 

 
Chinese Crested Club 497 (472) 2 

Sussi Nilsson 
Ivana Mijic 

 
Coton de Tuléar Club 98 (103) 1 Tomas Pettersson 

 
Fransk Bulldogg Klubb 873 (856) 4 

Jan-Ingvar Andersson 
Camilla Lund 
Catharina Längerberg 
Christel Pinon 

 
Japanese Chin Societeten 41 (28) 1 Ej anmäld 2023-03-14  

 
Svenska King Charles Spaniel Klubben 63 1 Ej anmäld 2023-03-14 

 
Mops Orden 1104 (1142) 4 

Jessica Björling Brännlund 
Mathilda Ternström 
Maria Pramberg 
Fredrick Federlay 

 
Malteser Ringen 117 (114) 1 Ej anmäld 2023-03-14 

 
Phalène Sällskapet 170 (161) 1 Per-Inge Johansson 

 
Papillon Ringen 589 (568) 2 

Ej anmäld 2023-03-14 
Ej anmäld 2023-03-14 

 

Pekingeselogen 83 (66) 1 Ej anmäld 2023-03-14 

 

Svenska Bostonterrierklubben 322 1 Helena Lestrade 

 
Svenska Griffon Sektionen 119 (127) 1 Lina Jansson 

 
Svenska Löwchen Cirkeln 84 (83) 1 Kenneth Gustavsson 

 
Svenska Russkiy Toy Klubben 134 (135) 1 Ej anmäld 2023-03-14 

 
Svenska Prazsky Krysarik Klubben 41 (40) 1 Ej anmäld 2023-03-14 

 
Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonka Klubben 

112 1 Ej anmäld 2023-03-14 

 Totalt: 7551 (6758) 34  
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Dagordning vid Svenska Dvärghundklubbens fullmäktige 2023 
 

1. Justering av röstlängd 
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De 

valda justerarna är dessutom rösträknare 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 

mom 6 i stadgarna 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna 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 fullmäktigemöte givit till styrelsen 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan  

B) Styrelsens förslag till rambudget  
C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande, 
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8, i stadgarna, samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 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 fullmäktige eller som av rasklubb 

anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende ska vara 
skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före det ordinarie fullmäktige 
hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna 
förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns 
medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling 
men inte till beslut. 

  



yrar
Skrivmaskin
Kommentar till signaturernaSara Nordin, Anna-Lena Fugelstad och Karolin Haglund lämnadestyrelsen under majmånad. Nathalie Omre har utan någon förklaringuteblivit från styrelsens möten, inte slutfört de uppgifter hon tagit på sig, inte svarat på mail eller gjort sig anträffbarpå annat vis från i höstas. kommentar signeras:Agnes Thorlaksdottir



Dagordning vid Svenska Dvärghundklubbens fullmäktige 2023 
 

1. Justering av röstlängd 
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De 

valda justerarna är dessutom rösträknare 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 

mom 6 i stadgarna 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna 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 fullmäktigemöte givit till styrelsen 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan  

B) Styrelsens förslag till rambudget  
C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande, 
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8, i stadgarna, samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 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 fullmäktige eller som av rasklubb 

anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende ska 
vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före det ordinarie 
fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge 
utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett 
ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, 
ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

  



Svenska Dvärghundklubbens verksamhetsberättelse för 2022 
19 mars 2022 avhölls det 24:e SDHK-fullmäktige via Microsoft Teams.  

Med varje aktivitet inom klubbens styrelse, kommittéer och anslutna rasklubbar, tar vi 
ett steg närmar att driva en meningsfull verksamhet av god kvalitet 

  

Styrelsen har under året bestått av:  

Lars Olof Carlén  Ordförande  
Kathleen Berggren  Ordinarie ledamot/Vice ordförande   
Agnes Thorlaksdottir  Ordinarie ledamot  
Urban Prytz  Ordinarie ledamot   
Michael Bloom Ordinarie ledamot 
Sara Nordin  Ordinarie ledamot 2022-03-19 - 2022-05-11 
Anna-Lena Fugelstad Ordinarie ledamot 2022-03-19 - 2022-05-11 
Nathalie Omre Ordinarie ledamot  
Anne Weiefors Suppleant, ordinarie ledamot från 2022-05-11 
Karolin Haglund Suppleant, ordinarie ledamot från 2022-05-11, avgick 2022-07-12 
 
Anne-Lena Rylander Adjungerad kassör 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 18 protokollförda möten. Däremellan 
har VU fattat preliminära beslut i ett antal ärenden som sedan behandlats vid 
nästkommande styrelsemöte. 

VU  
VU har under året bestått av Lars Olof Carlén, Sara Nordin 2022-03-19  2022-05-11 
och Anna-Lena Fugelstad 2022-03-19  2022-05-11.  

Från 2022-06-14 Agnes Thorlaksdottir och Kathleen Berggren.  

Extern representation 

SDHK har deltagit på flera möten med SKK angående brakycefala frågor. 

Avelskommittén 
Kommittén har bestått av Kathleen Berggren (sammankallande), Julia Hierner och 
Lise-Lotte Persson. 

Kommittén har planerat och genomfört en avelskonferens för SDHKs rasklubbar den 
21 januari 2023. 10 rasklubbar och 37 personer deltog på konferensen. Engelsk 
Bulldoggklubb var intresserade av att delta så två personer ur den klubben deltog 
också.  
 
Kommittén har arbetat aktivt med RAS-dokumenten i olika rasklubbar och skickat in 
färdiga dokument till SKK. De har även svarat på mejl från medlemmar och varit 
behjälpliga. 
 
Den 12-13 november arrangerade SKK en avelskonferens och sammankallande i 
SDHKs avelskommitté deltog på denna. 



 

Utställningskommittén/Domarkommittén 
Domarkommittén har under 2022 integrerats i utställningskommittén. 

Kommittén har under året bestått av Michael Bloom (sammankallande) Stefan Harde, 
Anne Weiefors, Taru Ylikylä, Amanda Bernhed Uhlén och Kenneth Gustavsson 
(materialförvaltare). 

Kommittén har under året arrangerat tio utställningar runt om i landet, sju 
utställningar i samarbete med länsklubb och tre utställningar i egen regi enligt nedan, 
totalt 2742 starter under 2022.   

2022-05-07  
Skara 

I samarbete med Länsklubb 
Samarrangör Pekingeselogen och Svenska 
Löwchen Cirkeln 

239 starter 

2022-05-22 
Hässleholm 

I samarbete med Länsklubb 
Samarrangör Phalènesällskapet 
 

324 starter 

2022-06-04 
Norrköping 

I samarbete med Länsklubb 
Samarrangör Mopsorden 
 

301 starter 

2022-06-12 
Vänersborg 

I samarbete med Länsklubb 
Samarrangör Chinese Crested Club och 
Pekingeselogen 

276 starter 

2022-06-19  
Vännäs  

I samarbete med Länsklubb 
Samarrangör Svenska Löwchen Cirkeln 
 

166 starter 

2022-07-02 
Eskilstuna 

I egen regi 
Samarrangör Chinese Crested Club 
 

257 starter 

2022-08-13 
Ronneby 

I samarbete med Länsklubb 
Samarrangör svenska Löwchen Cirkeln 
 

220 starter 

2022-09-11  
Tågarp 

I egen regi 
Samarrangör Phalènesällskapet 
 

301 starter 

2022-09-18  
Högbo 

I samarbete med Länsklubb 
Samarrangör Chihuahuacirkeln 
 

371 starter 

2022-10-16  
Timrå 

I egen regi 
Samarrangör Coton de Tulèar Club och Svenska 
Russkaya Tsvetnaya Bolonka Klubben 

287 starter 

 

Kommittén har under 2022 haft fyra protokollförda möten, tre digitala och ett fysiskt 
möte. Kommittén har kontinuerligt rapporterat om sitt arbete till SDHK:s styrelse. 
Kommittén har efter avslutad säsong inhämtat synpunkter från samarrangerande 
klubbar och funktionärer för att utveckla SDHK:s utställningsverksamhet. Under 2022 
har kommittén arbetat fram en tydligare arbetsfördelning inom gruppen samt tydligare 
extern kommunikation. 



Sponsorer 2022 
Sveland försäkringar, Monster Pet Food, Vetocanis, Gustaf&Evita, Fyra Ess, 
LickiMat, Churu (Ozami) 

Huvudsponsorer: Sveland försäkringar och Monster Pet Food 

PR-, Informations- och IT-kommittén  
PR-, Informations- och IT-kommittén har under året bestått av Agnes Thorlaksdottir 
och Nathalie Omre. 

SDHKs hemsida har under verksamhetsåret administrerats av SDHKs styrelse. Mejl 
till webmaster har skickats vidare till Agnes T för kontroll och fördelning av 
arbetsuppgifter. De sidor som besökts mest är sidorna för utställning och 
rasklubbskontoret.  

SDHKs Office 365 miljö 

Under året har flera klubbar tagit hjälp av SDHK med sin IT miljö och anammat 
erbjudandet om ett konto på SharePoint och Teams. Dessa klubbar har fått en egen 
lagringsyta på SharePoint och har sina möten via Teams.  

Flera av klubbarnas årsmöten hölls via SDHKs Teamsverktyg där Agnes 
Thorlaksdottir har suttit med på många av mötena som rösträknare och teknisk 
support.  

Gemensam tidning 

Styrelsen har undersökt olika alternativ för gemensam publikation. I dagsläget är det 
svårt att ha en tryckt tidning, men arbetet för att få till en gemensam tidning digitalt 
har inletts. Vi har gjort ett utskick till rasklubbarna för att se om intresse finns för att 
starta en tidningsgrupp.  

Rasklubbsrådgivningskommittén  
Kommittén har under året bestått av Urban Prytz (sammankallande) och Kathleen 
Berggren. 

Kommittén har under 2022 bistått rasklubbarna med rådgivning och aktivt deltagit i 
flertalet styrelsemöten och årsmöten. 

Kommittén har jobbat på att få insyn i rasklubbarnas verksamheter genom att ta del 
av styrelseprotokoll. Kommittén har även haft telefonkontakt med rasklubbars 
styrelser och dess medlemmar i de frågor som önskas rådgivning i. 

Kommittén har kontinuerligt informerat SDHKs styrelse om sitt arbete. 

Domarkonferens 
Sammankallande för arbetsgruppen var Agnes Thorlaksdottir. 

SKK har utsett Marie Callert som kontaktperson mellan SDHK och SKK inför 
domarkonfenserna. 



Rasklubbskonferens 
SDHK bjöd in samtliga rasklubbar till ett digitalt möte vid två tillfällen före sommaren 
för diskussion och genomgång i frågor som berör rasklubbars verksamhet och de 
digitala möjligheter till lagring som vi har tillgång till. Temat på mötet var 
föreningsstruktur. 

Övriga aktiviteter 
Svenska Bostonterrierklubben bjöd in samtliga SDHKs raser till en 
aktivitetshelg/läger där folk kunde prova på diverse tävlingsgrenar för hund. 

Instiftande av mästerskap i juniorhandling. På grund av att utsedd person i styrelsen 
avgick så har styrelsen inte haft möjlighet till att arbeta vidare med denna fråga. 

Rapport från BPH-kommittén 2022 

 

Under 2022 uppgick antalet startade BPH till 180 hundar, varav Bostonterrier, ny ras 
inom SDHK, stod för 13 av dessa. Vi välkomnar Svenska Bostonterrierklubben till vår 
BPH-statistik. 

Figur 1. Antal startande BPH/ras 2022 

 

I topp ser vi som vanligt Fransk Bulldogg (37), under året följt av Bichon Havanais 
(29) och Papillon (20). 4 raser har inte startat BPH alls under året.  

Nu har BPH funnits i 11 år (sedan 2012) och hela 1583 hundar från någon av 
SDHK:s raser har hunnit att starta (Bostonterrier endast räknat fr.o.m. 2022) 

Figur 2. Totalt antal startande 



  

 

Ännu så länge är det endast Fransk Bulldogg (425 starter) och Chinese Crested Dog 
(239 starter) som fått en 200-analys. Näst i tur står Papillon med 167 starter och 
Bichon Havanais med 163 starter. Kanske kan de komma upp i 200 starter under 
2023. 

Fördelningen hane/tik ses i figur 3. Man kan konstatera att i de flesta raser är 
fördelningen ganska lika, ofta någon liten övervikt för tikar.  

Figur 3. Antal startade BHP fördelat på Tik/Hane 2012-2021 

 



Under 2022 har SDHK, likt under 2017-2021, betalat ut 200:- till de som startat BPH 
med sina hundar, och som är medlem i resp rasklubb. Varje rasklubb ansvarar för att 
bidrag betalas ut till sökande medlem, och skickar sedan in ansökan om ersättning till 
rasklubben från SDHK. Information om detta finns på SDHK:s hemsida. Ibland 
missförstås denna information, men på det hela taget fungerar systemet med 
bidragsutbetalning väl. Under 2021 har totalt 13400:- betalats ut, fördelat på 10 
klubbar, se tabell 1 

Tabell 1. Utbetalda bidrag/rasklubb 

 

Under 2022 har BPH-kommittén bestått av; Lena Olsen från Svenska 
Löwchencirklen, och Kerstin Malm från Papillonringen.  

Inför 2023 är det önskvärt med någon typ av digital ansökan om bidrag för rasklubb. 
Under 2022 mailades det in avfotograferade ansökningar med väldigt varierande 
kvalitet. Vissa mycket svårlästa. Kravet på underskrift har gjort det svårt att maila in 
en ansökan. Detta är något som vi behöver jobba med under året, samt att ännu 
bättre försöka att uppmuntra medlemmarna att göra BPH med sina hundar.  

Örebro den 31/1 2023/ Kerstin Malm, BPH-kommittén. 

 

Uppdrag från föregående fullmäktigemöte: 
1 Skicka vidare Mopsordens motion angående utbildning av exteriördomare till 
SKK/CS.  

2 Uppdatera stadgarna så att s försvinner ur Svenska dvärghundklubben enligt ej 
anmäld 2023-03-14ändring förra året.  

Båda dessa uppdrag är slutförda. 

 

  



Resultatrapport 

 



 



Balansrapport 

 
 



Redovisning utställningar 

 

 

  

Särredovisning utställningar SDHK 2022

Intäkter Skara 7 maj Hässleholm 22 maj Norrköping 4 juni Vänersborg 12 juni Vännäs 19 juni

Anm avg 78 160,00 kr        107 980,00 kr          98 080,00 kr         88 240,00 kr              52 230,00 kr         
Katalogförsäljning 1 400,00 kr          2 490,00 kr             2 330,00 kr           1 820,00 kr                1 350,00 kr           
Rosettförsäljning 3 060,00 kr          2 860,00 kr             2 290,00 kr           3 920,00 kr                4 260,00 kr           
Övriga intäkter 0,40 kr                -  kr                      -  kr                   -  kr                        0,80 kr-                  
S:a intäkter 82 620,40 kr        113 330,00 kr         102 700,00 kr       93 980,00 kr              57 839,20 kr         

Utgifter

Domare 16 684,20 kr-        10 977,20 kr-            29 135,35 kr-         16 436,00 kr-              28 252,95 kr-         
Ringsekreterare 10 977,00 kr-        20 600,60 kr-            18 535,80 kr-         15 160,80 kr-              17 634,20 kr-         
Funktionärer 7 276,80 kr-          5 082,00 kr-             5 636,20 kr-           7 579,00 kr-                9 703,70 kr-           
Arbetsgivaravgifter 5 491,68 kr-          6 206,14 kr-             6 372,16 kr-           3 801,37 kr-                6 551,86 kr-           
Hyra -  kr                  5 000,00 kr-             1 500,00 kr-           1 500,00 kr-                2 910,00 kr-           
Trycksaker (PM +Katalog) 2 481,00 kr-          -  kr                      3 563,00 kr-           
Administration katalog 10 986,00 kr-        15 132,00 kr-            9 590,00 kr-           12 394,00 kr-              9 152,00 kr-           
SKK stambok och programuppdatering 8 325,00 kr-          11 025,00 kr-            14 655,00 kr-         12 825,00 kr-              8 750,00 kr-           
SKK E-betalning internet -  kr                  -  kr                      -  kr                   -  kr                        -  kr                   
Rosetter, priser, kort 13 496,00 kr-        20 934,00 kr-            12 807,00 kr-         13 007,00 kr-              12 248,00 kr-         
Rasklubbars ersättning 10 000,00 kr-        10 000,00 kr-            10 000,00 kr-         10 000,00 kr-              10 000,00 kr-         
Övrigt 1,75 kr-                35,00 kr-                  1,75 kr-                  -  kr                        36,75 kr-                
S:a utgifter 85 719,43 kr-        104 991,94 kr-         111 796,26 kr-       92 703,17 kr-              105 239,46 kr-       

Resultat 3 099,03 kr-         8 338,06 kr             9 096,26 kr-           1 276,83 kr               47 400,26 kr-         

Intäkter Eskilstuna 2 juli Ronneby 13 aug Tågarp 11 sept Högbo 18 sept Timrå 16 okt

Anm avg 85 840,00 kr        69 780,00 kr            105 000,00 kr        116 450,00 kr            101 570,00 kr        
Katalogförsäljning 2 030,00 kr          1 330,00 kr             2 470,00 kr           150,00 kr                   2 300,00 kr           
Rosettförsäljning 5 800,00 kr          3 380,00 kr             3 220,00 kr           3 120,00 kr                6 380,00 kr           
Övriga intäkter -  kr                  0 0,60 kr                      660,00 kr              
S:a intäkter 93 670,00 kr        74 490,00 kr           110 690,00 kr       119 720,60 kr            110 910,00 kr       

Utgifter

Domare 24 048,67 kr-        26 143,45 kr-            27 667,60 kr-         19 708,00 kr-              25 090,50 kr-         
Ringsekreterare 13 435,80 kr-        10 687,60 kr-            14 875,40 kr-         26 918,60 kr-              28 030,10 kr-         
Funktionärer 4 556,40 kr-          6 140,00 kr-             10 952,20 kr-         6 752,00 kr-                7 905,40 kr-           
Arbetsgivaravgifter 5 941,41 kr-          5 594,99 kr-             7 176,90 kr-           6 374,56 kr-                6 018,55 kr-           
Hyra 4 950,00 kr-          -  kr                      3 180,00 kr-           9 000,00 kr-                9 000,00 kr-           
Trycksaker (PM +Katalog) 2 680,00 kr-          2 488,00 kr-             3 738,00 kr-           4 114,00 kr-                4 113,00 kr-           
Administration katalog 12 492,00 kr-        11 911,00 kr-            15 030,00 kr-         17 110,00 kr-              10 732,00 kr-         
SKK stambok och programuppdatering 9 855,00 kr-          7 380,00 kr-             11 340,00 kr-         11 610,00 kr-              12 780,00 kr-         
SKK E-betalning internet -  kr                  -  kr                      -  kr                   -  kr                        2 583,00 kr-           
Rosetter, priser, kort 16 671,00 kr-        14 612,00 kr-            13 041,00 kr-         10 062,00 kr-              14 426,50 kr-         
Rasklubbars ersättning 10 000,00 kr-        10 000,00 kr-            10 000,00 kr-         7 500,00 kr-                10 000,00 kr-         
Övrigt 1,75 kr-                1,75 kr-                    -5,25 -  kr                        21,75 kr-                
S:a utgifter 104 632,03 kr-      94 958,79 kr-           117 006,35 kr-       119 149,16 kr-            130 700,80 kr-       

Resultat 10 962,03 kr-        20 468,79 kr-           6 316,35 kr-           571,44 kr                  19 790,80 kr-         

Totalt resultat utställningar 106 947,19 kr-     



Vi ser med nyfikenhet och tillförsikt fram emot ett 2023 med många trevliga och 
aktiva händelser i ras- och specialklubb 

 

Styrelsen för Svenska Dvärghundklubben 

Lars Olof Carlén 

Kathleen Berggren 

Agnes Thorlaksdottir 

Urban Prytz 

Michael Bloom 

Taru Ylikylä 

Anne Weiefors 

Nathalie Omre 

 

Styrelsens rapportering med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
verksamhetsplan och budget har signerats digitalt via https://min.ebox.nu, 
signaturerna bekräftade med BankID. 
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Förslag till verksamhetsplan för SDHK 2023 
Klubbens verksamhet ska baseras på de första paragraferna i stadgarna. 

§ 1 Mål 

För Svenska Dvärghundklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs 
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, 
jaktligt och exteriört fullgoda rashundar. 

 Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling 
av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser. 

 Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning 
och vård. 

 Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren 
och hundägandet. 

 Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 
hundägandet. 
 

§ 2 Verksamhet 

För att nå det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Dvärghundklubben  
dess mål, organisation och arbetsformer. 

2. Informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden. 
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade 

riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom 

landet. 
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika 

egenskaper kan komma till användning. 
6. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enighet med SKKs 

bestämmelser. 
7. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete. 
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

 

Information och kommunikation: 
Vi ska fortsätta ha kanaler för att nå ut till en bred publik och på så sätt öka intresset 
för våra raser. Detta görs exempelvis genom våra plattformar på sociala medier och 
genom vår hemsida. 

Under året har vi tillsatt en arbetsgrupp som ska fortsätta att undersöka möjligheterna 
för att ha en gemensam tidning och på annat sätt underlätta informationsspridningen 
för våra rasklubbar. 

SDHK ska delta i konferenser och utbildningar inom och utom SKK-organisationen 
som berör våra raser och verksamhetsområde. 



Rasklubbarna uppmuntras att synas i flera sammanhang, bland annat genom att ha 
rasklubbsmonter vid utställningarna i Göteborg och Stockholm. SDHKs styrelse 
planerar att även 2023 ha gemensam rasklubbsmonter i samband med SHM där de 
mindre rasklubbarna har möjlighet att samarbeta och dela monter. 

Målsättningen är att öka transparensen och tydligheten gällande styrelsens arbete 
genom att löpande publicera sammanfattande rapporter om styrelsens arbete på 
klubbens hemsida och fortsätta med highlights från styrelsemöten på olika 
plattformar. 

SDHK fortsätter stötta rasklubbarna i övergången till en mer digital helhetslösning för 
kommunikation, dokumentation och lagring. Detta görs bland annat genom att även i 
fortsättningen erbjuda rasklubbarna licenser i SDHKs onlinemiljö. 

SDHK kommer även fortsättningsvis att bevaka frågor som berör våra raser, för att 
bidra till och skydda och bevara dessa. 

Rasklubbskonferens 
SDHK planerar att ha en rasklubbskonferens under året. 

Avelsfrågor: 
Under det kommande verksamhetsåret ska Svenska Dvärghundklubbens styrelse 
verka för att stötta och hjälpa rasklubbarna i deras arbete med avelsfrågor. Detta 
görs bland annat genom att: 

 Hålla en avelsrådskonferens, digital eller fysisk. 
 Hjälpa till vid utformningen och granskningen av RAS-dokumenten, inventera 

befintliga dokument för att säkerställa att alla klubbar har uppdaterade 
dokument.  

 Aktivt ta del av konferenser och utbildningar som ligger i intresseområdet för 
våra rasklubbar, inom och utanför SKK-organisationen, samt bevaka 
utvecklingen inom rashundsaveln. 

Vi kommer även fortsättningsvis att engagera och stötta rasklubbarna kring de 
diskussioner som berör de raser som SDHKs rasklubbar ansvarar för. Särskilt fokus 
kommer att läggas på det viktiga arbetet med att dokumentera och testa hälsostatus. 
Det är SDHKs mål att vi i olika länder ska ha liknande och jämförbara hälsotester, så 
att uppfödarna har en möjlighet att samarbeta internationellt. 

SDHK kommer fortsatt bevaka diskussioner och debatter inom och utanför Sveriges 
gränser gällande hundars hälsostatus, avelspolicys, mm. som kan påverka alla 
specialklubbens raser. 

Utbildning: 
En stor del av utbildningsverksamheten ligger inom rasklubbarna och SKK. SDHK 
erbjuder stöd där det behövs samt vill verka för ökad samverkan mellan 
rasklubbarna.  

Observera att SDHK betalar ersättning för varje förtroendevald i rasklubbarna som 
går SKKs utbildning i föreningsteknik. Därför vill SDHK uppmana alla förtroendevalda 
att gå denna utbildning. 



Dessutom kommer rasklubbarna liksom tidigare att kunna söka bidrag för att delta i 
relevanta utbildningar inom SKK-organisationen. 

Utställningar: 
I planeringsarbetet för SDHKs utställningar 2023 är det kommitténs ambition att 
erbjuda utställarna domare med en bred och djup kompetens om 
dvärghundsraserna. Vi uppmuntrar våra medlemmar och utställare att inkomma med 
förslag på domare för att fylla denna ambition. Vidare ska kommittén utveckla 
utställningsverksamheten utifrån den input som både samarrangerande klubbar, 
funktionärer och utställare lämnar till kommittén löpande. Det påbörjade arbetet med 
tydligare extern kommunikation kommer att fortsätta under 2023. 

Datum Plats Samarbete 

2023-04-16 Sundsvall Länsklubb 

2023-05-07 Skara Länsklubb 

2023-05-14 Hässleholm Länsklubb 

2023-06-03 Norrköping Länsklubb 

2023-06-10 Vänersborg Länsklubb 

2023-07-15 Eskilstuna Egen regi 

2023-08-12 Ronneby Länsklubb 

2023-09-17 Tågarp Egen regi 

2023-10-08 Timrå Egen regi 

 

BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund): 

SDHK vill under året fortsätta arbetet med att öka intresset för BPH bland våra raser.  
Även i år kommer en kommitté att tillsättas som har till uppgift att bevaka frågan, 
bland annat genom att granska inkomna ansökningar om BPH-bidrag.   

SDHKs bidrag om 200 kronor för beskrivna hundar fortsätter. 

Rasklubbsarbetet: 
Rasklubbarnas behov måste styra det arbete som ska bedrivas under året. Vi ser att 
det finns olika behov i de olika klubbarna beroende på storlek, utformning och 
verksamhet. En viktig del för SDHK är att bidra till en ökad kommunikation mellan 
SDHK och rasklubbarna samt mellan rasklubbarna. 

Rasklubbarna ska kontinuerligt skicka in sina styrelseprotokoll till SDHK för att det på 
så sätt ska bli lättare att följa rasklubbarnas arbete. Dessa kan numera skickas in på 
en direktlänk på sdhk.net. 

SDHK betonar att rasklubbarna ska bedriva den verksamhet som de enligt stadgarna 
är ålagda att genomföra och att beslutade verksamhetsplaner följs. 

Kommittéer: 
Svenska dvärghundklubbens styrelse tillsätter kommittéer och arbetsgrupper som är 
delaktiga vid att bedriva SDHKs verksamhet, dessa kommittéer rapporterar direkt till 
styrelsen. 



Domarkonferenser: 
Nästa domarkonferens för SDHK blir 2024. Förberedelser fortsätter för att säkerställa 
hög kvalitet på arrangemang, föreläsare och kompendium. Raser som är aktuella för 
domarkonferensen är papillon, phalène, chinese crested dog, chihuahua, långhårig, 
chihuahua, korthårig, prazsky krysarik, russkiy toy långhårig, russkiy toy korthårig och 
russkaja tsvetnaya bolonka. 

Övriga aktiviteter: 
Styrelsen vill under året arbeta för att belysa dvärghundarnas deltagande i olika 
hundsporter och därigenom uppmuntra fler att bli aktiva och våga prova olika 
aktiviteter. 

 

  



Rambudget 2023 

 

SDHK
Budget Utfall Utfall Budget

Budget 2023 2022 2022 2021 2023

Intäkter
Medlemsavgifter 170 000,00 kr     199 096,50 kr      172 050,00 kr  200 000,00 kr     
Utställningar 900 000,00 kr     962 595,63 kr      537 260,00 kr  950 000,00 kr     
Rasklubbars stambokf -  kr                 55 556,00 kr       55 000,00 kr       
Sponsorbidrag -  kr                 70 000,00 kr       -  kr             70 000,00 kr       
Övriga intäkter -  kr                 1 000,00 kr         1 887,00 kr     1 000,00 kr         
Upplösnin evenemangsfond -  kr                 -  kr                 -  kr             -  kr                 
S:a intäkter 1 070 000,00 kr  1 288 248,13 kr  711 197,00 kr 1 276 000,00 kr  

Kostnader

Utställningar 650 000,00 kr-     993 676,14 kr-      536 442,00 kr-  800 000,00 kr-     
Rasklubbars ersättning 100 000,00 kr-     97 500,00 kr-       -  kr             100 000,00 kr-     
Rasklubbs administration 15 000,00 kr-       i utst -  kr             -  kr                 
SDHK Fullmäktige 10 000,00 kr-       1 057,00 kr-         4 031,00 kr-     5 000,00 kr-         
SDHK Utbildning -  kr                 1 200,00 kr-         -  kr             -  kr                 
SKK Kurser, Konferenser, mässan -  kr                 13 813,90 kr-       -  kr             15 000,00 kr-       
Bidrag BPH 20 000,00 kr-       13 600,00 kr-       21 400,00 kr-   15 000,00 kr-       
Styrelsen 90 000,00 kr-       86 940,76 kr-       36 072,00 kr-   90 000,00 kr-       
Kontorskostnader 25 000,00 kr-       15 041,59 kr-       9 608,00 kr-     15 000,00 kr-       
Trycksaker -  kr                 26 975,00 kr-       -  kr             -  kr                 
Klubbförsäkring 570,00 kr-            1 140,00 kr-         2 280,00 kr     1 000,00 kr-         
Bokföringskostnader 50 000,00 kr-       41 765,88 kr-       48 019,00 kr-   42 000,00 kr-       
internet och dataprogram 15 000,00 kr-       26 091,45 kr-       14 987,00 kr-   15 000,00 kr-       
Rasklubbs möteskostnader 10 000,00 kr-       -  kr                 3 850,00 kr-     -  kr                 
SKK Fullmäktige 30 000,00 kr-       -  kr                 27 394,00 kr-   30 000,00 kr-       
Arbetsgivaravgifter 30 000,00 kr-       72 746,47 kr-       25 149,00 kr-   70 000,00 kr-       
Rasklubbars bidrag konferens 10 000,00 kr-       10 000,00 kr-       950,00 kr-        10 000,00 kr-       
Bankkostnader 3 000,00 kr-         4 082,67 kr-         2 034,00 kr-     5 000,00 kr-         
Avsatt domarkonferens 2024 -  kr                 -  kr                 -  kr             60 000,00 kr-       
Övriga rörelsekostnader 5 000,00 kr-         983,00 kr-            4 105,00 kr-     3 000,00 kr-         

S:a rörelsekostnader 1 063 570,00 kr-  1 406 613,86 kr-  731 761,00 kr- 1 276 000,00 kr-  

Rörelseresultat 6 430,00 kr        118 365,73 kr-     20 564,00 kr-   -  kr                

Avskrivningar 6 430,00 kr-         -  kr                 4 600,00 kr-     

Räntor -  kr                 82,00 kr              -  kr             -  kr                 
Värdeförändring fonder 15 990,49 kr-       -  kr             

Årets resultat -  kr                 134 274,22 kr-     25 164,00 kr-   -  kr                 

Kom nu ihåg att en ideell förening inte får budgetera vinst, då det är meningen att 
alla pengar skall gå tillbaka till medlemmarna genom aktiviteter.
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Valberedningens förslag på styrelse 2022 

 



23 
 

Presentationer 
 

Liz-Beth C Liljeqvist  
Här kommer en summarisk redogörelse för vad jag har sysslat med under mitt långa 
föreningsaktiva liv. 

Redan i tidiga tonåren började mitt intresse för föreningsarbete, som hos så många 
andra var det elevorganisationen SECO som fostrade mig föreningstekniskt och efter 
avklarade studier fortsatte jag inom Hundvärlden, där jag blivit kvar. 

Ett gediget hundintresse ledde mig förts in i SBK där jag förutom bl annat 
ordförandeskap i lokal brukshundklubb också tränade egen hund, utbildade mig till 
instruktör och tävlade lite grann. 

Som Newfoundlandshundägare i närmare 50 år  har jag ägnat mycket tid åt 
vattenarbete och varit med och tagit fram tävlingsregler för dessa samt 
utbildningsplaner för de olika funktionärsgrupperna inom detta område. Dessutom 
utbildat mig till Vattenprovsdomare, tävlingsledare och jobbat som sådana under 
många år. 

Med utställningsintresse följde utbildning till ringsekreterare och så småningom 
exteriördomare. Jag har genomgått diverse kurser som givit mig kompetens och 
legitimation att undervisa i SKKs Hunduppfödarutbildning. 

Ingick i SKKs kommitté som tog fram regelverket för BPH. Var en i gänget som 
arbetade i den senaste organisationsutredningen på 2010-talet. 

Har bl annat varit sekreterare och ordförande i Svenska Newfoundlandshundklubben 
under rasens storhetstid. 

Också ordförande i Svenska klubben för Engelsk bulldogg och SSD västra. Ett kort 
gästspel i SKK CS på 90-talet. 

Senaste ordförandeuppdrag lämnade jag i mars-22 då jag avgick efter mer än 15 år 
som ordförande i Västra Kennelklubben 

Äger fortfarande en Newfoundlandshund men har sedan 2 år tillbaka också en Bolonka 
och sedan ett år tillbaka också en Pekinges som är min själsfrände. 

Har också under mitt långa hundliv hunnit med att ha Affenpinscher under en 
tioårsperiod och att äga och föda upp Sibirien husky och Engelsk Bulldogg. 

 Om ni nu har orkat läsa allt detta så förstår ni att jag är ganska gammal, 77 år, men 
ont krut förgås ju inte så lätt sägs det och med ålder kommer också erfarenhet. 
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Anna Karlsson  
Jag heter Anna Carlsson och är född 92. Jag har haft ett aktivt hundliv sedan jag var 
10 år då jag äntligen fick min första hund som var en Bichon Frisé. Jag började med 
att delta i barn med hund på utställningarna som sedan utvecklades till ett brinnande 
hund samt hundsportsintresse. Idag är jag uppfödare och ägare av rasen Chinese 
Crested. Jag har kenneln tillsammans med min mamma och vi tog vår första kull 2010, 
kenneln har ett flertal multi uts champions/vinnare. Just nu bor jag tillsammans med 
fyra hundar. Hundutställning är något jag brinner för och vi ställer ut våra hundar både 
i Sverige och utomlands. När jag handlade vår stamtik till BIR på Crufts så vart vi 
inbjudna till Philadelphia show i USA. På den vägen blev det att jag flyttade till USA 
och bodde hos två professionella handlers. Det var mycket lärorikt för mig då vi hade 
många olika raser ur alla grupper som jag fick grooma till både utställning och till 
vardags. Jag fick träffa och hantera olika typer av hundar, allt mellan glada till arga. 
Ibland var vi ute på ”utställningsturné” i flera veckor. Första perioden jag bodde där 
hade jag med mig två av mina egna hundar och andra gången hade jag en med mig. 
De blev american grand champions och vann olika grupplaceringar vilken var otroligt 
roligt.   

Det jag brinner mest för med hund är dess språk. Jag har alltid varit mycket intresserad 
av djurspråk över lag. Sedan jag var liten har jag studerat hundar och alltid ställt många 
frågor om hur och varför de gör på olika vis. När olika pusselbitar föll på plats så blev 
därefter hundträning ett stort intresse för mig. Jag har provat på de flesta hundsporter 
mer eller mindre. Det jag och mina hundar fastnat lite extra för är agility och rallylydnad 
som vi tränar aktivt i olika perioder. Jag brukar hålla kurser inom pälsvård, jag tycker 
att det är väldigt givande att dela kunskaper.  

I vår ras har vi en rasklubb som heter CCC (Chinese Crested Club). Där satt jag med 
som suppleant en tid. Jag har arrangerat inofficiella hundutställningar tillsammans med 
Karlskoga brukshundsklubb. Jag har arbetat som ringsekreterare på inofficiella 
utställningar samt varit domare. Jag har en dröm om att bli en utbildad domare en dag. 
Just nu går jag ringsekreterarutbildningen.  

Jag är ute mycket i naturen med mina hundar, vi älskar att vandra och se nya platser. 
Favoriten är när vi kommer uppåt i landet där fjäll och berg breder ut sig, där brukar vi 
vandra och sova i tält. På dessa långvandringar blir hundarna annorlunda, jag tror att 
de får ro i själen.  

Jag skulle säga att jag är en driven och positiv person som tycker att det är spännande 
att lära mig nya saker. Förutom mitt hundliv så är jag utbildad förskollärare där jag är 
samordnare samt TF rektor.   
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Sofia Sundqvist  
Sofia Sundkvist heter jag och är 48 år gammal. Jag bor i Grytgöl, en by i Finspångs 
kommun tillsammans med min man, ett gäng mopsar och några höns. Till vardags 
jobbar jag som mellanstadielärare och undervisar i matematik och SO. Jag ingår i 
skolans ledningsgrupp och jobbar också med skolutveckling i kommunen som 
förstelärare.   

Jag är uppvuxen med terrier och första egna hunden blev en bullterrier. 2008 köpte vi 
vår första mops och sedan dess är det rasen i mitt hjärta. 2018 föddes första kullen 
hos oss och sedan dess har det blivit några kullar. Jag och mina mopsar gillar att göra 
saker tillsammans vi har provat på både agility, viltspår och nosework, tävlat lite i 
rallylydnad men ägnar oss främst åt utställning.   

Min föreningserfarenhet i hundvärlden började 2011 då jag blev invald i Finspångs 
Brukshundklubbs. Under mina år i styrelsen var jag både kassör och sekreterare. Jag 
sitter inte kvar i styrelsen idag men sköter klubbens hemsida. 2017 blev jag invald i 
MopsOrden styrelsen där jag sedan några år tillbaka är sekreterare.   

 

Fredrik Federley  
Mitt liv med hundar  

När jag växte upp i Tränsta i Munktorp utanför Köping hade min mor och far två stycken 
sankt Bernhards och en Basset på foder. Hanny och Frida som Bernharderna hette 
var mitt allt och vi delade allt. En tugga på bullen till mig, en till hunden, sedan mask i 
magen. Bassetten Hoa hoa var inte lika nära men alltid närvarande.En vinter var jag 
ute på gården med hundarna. När jag ropas in dyker en basset och en St Bernhard 
upp. Men jag och Frida var borta. Stort larm utbryter för att hitta oss i snöfallet. Så 
småningom kom jag hem utan mössa och vantar med Frida var med mig hela vägen. 
Som så sliten och där p gården tyckte jag att hundmat var klart bättre än hårt bröd. 
Och det som hundarna åt ville såklart jag äta. Handtaget vändes på tvären för att 
stoppa mina inbrott i skrubben till hundmatssäckarna.  

När Hoa hoa hade gått ur tiden något år senare så kom Otto in i våra liv. Också han 
var en St Bernhard. Polisen ringde en dag till mamma och pappa och frågade om de 
kunde förbarma sig över honom. En gravt alkoholiserad man hade misshandlat honom 
svårt och aningen var han hos oss eller så var det slutstation på Strömsholm. All 
alkohol fick rensas ut. Han klarade inte minsta lilla lukt av alkohol utan blev då 
aggressiv. Men utan doft av alkohol var han hur fin som helst. Till en dag något år 
senare när min mamma först kliver över honom där han ligger i en dörrpost, sedan jag 
och sist min syster vilken han hugger i huvudet. En 3-årig flickas huvud i en St 
Bernhards grepp är ingen vacker historia. Några stygn var tack och lov allt som 
behövdes men Otto lämnade inom loppet av någon timme jordelivet. Det låg inte i hans 
ras att göra vad han gjorde utan det låg i det handhavande han varit utsatt för. 

När de stora lämnat jordelivet en efter en så kom omplaceringen Amina., gordon zetter, 
in i vår liv. Nu hade jag blivit sju år och gick i skolan. Amina var så snäll och go men 
också hon svårt skadad från den förra familjen. Troligen hade hon blivit slagen med 
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dammsugaren för den var hennes största skräck och hon kunde inte vara ensam en 
minut utan att riva hela boendet. Hon fanns sitt hem hops en pensionärsfamilj som 
hade all tid i världen och där de fick med sig på deras resas start att den som inte 
dammsuger tar ut hunden när det ska ske.  

Efter Aina var nog mammas och pappas ambition att vi inte skulle ha någon mer hund. 
Vi hade flyttat till lägenhet i Köping och de tänkte att det får vänta eller utebli. Det 
varade till mammas väninna Åsa fått en kull boxrar där en var kritvit. Hon ville inte 
avliva honom bara för hans färgs skull och efter att vi åkt ”bara för att titta” satt han 
sedan i mammas knä hem. Med en säck foder i bagageluckan. Dino hette han och han 
var verkligen den jag växte upp med. Visst hade jag delat napp och mat med Hanny 
och Frida men Dino är den första hund ag verkligen bär ärr av. Hans hjärta blev svagt 
en dag på ålderns höst och när jag kom hem den dagen fanns han inte mer. När jag 
öppnade dörren visste jag direkt att något var fel. Han kom inte. Förlusten av Dino var 
min första stora sorg i livet jag fick hantera som tonåring. Mor och far skaffade sedan 
Napoleon som var ännu en St Bernhard. Stor och ljuvlig var han. Jag hade hamnar i 
Stockholm men så fort arbetet medgav hade jag honom hos mig.  

Ett hem är inte ett hem utan hund. Men när han gick bort hade jag några hundlösa år 
innan jag själv hade familj och hus och skaffade en chihuahua, en svart grand Hanois 
och sedan en gul grandis. Tiden går och de har alla lämnat detta livet. I dag har mina 
föräldrar älskade Alfred (St Bernhard) och han är bästis med mina två 
bostonterrierkillar som jag delar allt med. Just som jag skriver detta är jag sjuk för första 
gången sedan de kom och det vet inte var de ska ta vägen för att ta hand om mig. Jag 
är på inget sätt allvarligt sjukt utan har en skolförkylning men det är så bekymrade.  

Jag ställde mina grandisar och hoppas kunna ställa mina boston i sommar. Den lille 
har ett underbett som jag hoppas blir mindre när han växt på sig. Jag har varit medlem 
i SKK så länge jag haft hund och även i Grandisklubben och nu Bostonklubben. 

 

Mia Sandberg  
Mia Sandberg heter jag och är 52 år gammal. Bor i Kävlinge tillsammans med min man 
och yngsta sonen på 16 år, de fyra andra barnen har flyttat hemifrån. 

Jag föder upp Phalène och west highland whiteterrier under kennelej anmäld 2023-03-
14et Änglalyckan. 

Jag ställer ut mycket och om jag inte ställer brukar jag arbeta som ringsekreterare.  

Jag har suttit i phalènestyrelsens i massor med år som viceordförande och även i 
westiealliansens styrelse (i Sydwestie var jag ordförande i över 10 år). 

Som person är jag öppen, positiv och ganska drivande när det är saker som jag tror 
på, men lyssnar gärna och ändrar gärna min åsikt om jag navigerat fel från början. 
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Lena Karlstedt  
Jag heter Lena Karlstedt. Jag är yrkesaktiv och arbetar idag som enhetschef inom 
äldreomsorgen. Jag bo i villa i Stavreviken, en liten ort i Timrå, med min man Johan 
och våra 7 hundar av rasen Coton de Tuléar. Vi har två vuxna utflugna söner som bor 
i närområdet.  

Lite om min bakgrund.  

Jag har i större delen av mitt liv arbetat inom vård- och omsorg. Jag är legitimerad 
sjuksköterska och har innan min nuvarande anställning arbetat som sjuksköterska i 
många år. Jag har i mina yngre dagar arbetat med barn och ungdomar och själv varit 
aktiv i olika idrottsföreningar samt inom politiska förbund. Jag fick min första skolning i 
det ideella föreningslivet genom idrott och politik. Jag har suttit i ett flertal politiska 
nämnder i kommunen och även varit ledamot i kommunfullmäktige under en kortare 
period. Under den tiden i livet gick jag ett antal olika styrelseutbildningar.  

Jag har haft ett stort hundintresse under hela mitt liv. Som barn hade vi hund i familjen, 
en Boxer.  Min första egna hund köpte jag ganska sent i livet, efter att idrott- och 
politikkarriären var avslutad, det var en liten blandrashund. När den hunden gick bort 
kände jag att jag hade både lust och intresse för att fortsätta ha hund. Av en ren slump 
blev det den ras jag fortfarande har kvar och brinner för.  

Jag köpte min första Coton de Tuléar 2003 av en uppfödare i Stockholm. Tanken var 
först att endast ha hunden till sällskap men jag lovade uppfödaren att åtminstone ställa 
ut honom vid något tillfälle för hennes uppfödnings skull. Den utställningen gick bra 
och vi tyckte det var trevlig att träffa nya människor och eftersom vi båda alltid varit 
föreningsaktiva så hittade vi ganska snart en ny sysselsättning. Vi fick blodad tand och 
på den vägen är det.  

Succesivt lärde jag mej mer om rasen och dess användningsområden, anmälde mej 
till olika hundkurser hos brukshundklubben, hundens hus mm och deltog i ett flertal 
utställningar. 2006 köpte jag en till hund och 2007 en tik. Vi fortsatte att ställa ut 
hundarna med goda resultat, och jag kände att det här vill jag fortsätta att hålla på 
med.  

2008 blev jag CUA (Certifierad utställningsarrangör) för jag ville veta mer om det.  2009 
ansökte jag om och fick min kennel registrerad och godkänd, jag gick även SKK:s 
uppfödarutbildning 2009 - 2010.   

Jag har gått SKK:s styrelse- och avelsrådskurs och jag har varit styrelseledamot i 
CdTC (Coton de Tuléar Club) sedan 2012. I Styrelsen har jag haft uppdrag som 
utställningsarrangör, sekreterare, avelsrådsansvarig mm. Jag har tillsammans med 
andra avelsrådsledamöter arbetat med och utformat klubbens nuvarande RAS.  

Jag brinner för att sprida kunskap, handleda och informera. Jag försöker alltid se 
framåt tycker om utveckling och är en problemlösare.   
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Inkomna motioner  
 

Motion 1 – Malterserringen om SDHKs arbetssätt 

 MOTION 1 TILL SDHKs FULLMÄKTIGEMÖTE 2023 FRÅN  

MALTESERRINGEN 

Mycket har förändrats i samhället som påverkar förutsättningar för både 
hundhållning, rashundar, hunduppfödning och klubbverksamhet sedan 

SDHK bildades. Så förändras också både medlemmarnas och klubbarnas önskemål 
om den verksamhet som bedrivs i specialklubben och anslutna rasklubbar.  

Bland samhällsförändringar som påverkar SDHK och dess medlemmar kan nämnas 
veterinär- och försäkringskostnader, drivmedelspriser, inställningen till såväl 
rashundsuppfödning som hundars hälsa. 

Förutsättningarna för hur verksamheten kan bedrivas i olika klubbar varierar både 
mellan olika raser och över tid i samma ras bl.a. avseende antalet medlemmar, antal 
valpregistreringar och intresset för att engagera sig ideellt. Både ekonomiska 
förutsättningar och kompetens i rasklubbarna varierar därför stort. 

Det pågår i SKK ett ”visionsarbete” för att kunna fatta korrekta strategiska beslut som 
främjar SKK, hundägare och uppfödare. Liknande agerande behövs i SDHK; vi 
behöver en stark, framåtsyftande specialklubb som står rustad för att möta framtiden 
till gagn för våra raser och våra medlemmar. 

Vi yrkar därför att: 

styrelsen i SDHK ges i uppdrag att till fullmäktigemötet 2024 presentera ett förslag till 
förändringar i SDHKs arbetssätt så att medlemmarnas behov och önskemål tillgodoses 
på bästa sätt avseende: 

 informationsöverföring,mellan SDHK och rasklubbsmedlemmar , mellan 
rasklubbarna och inom rasklubbarna 
 

 möjliggörande av SDHK initierade aktiviteter lokalt 
 

 andra former för utställningsarrangemang med starkare koppling till lokala 
förutsättningar avseende bemanning mm. 

 

För Malteser-ringen 
Fredrika Rönquist 
Vice ordförande 

 

 

 

  

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen anser att det är så SDHK jobbar idag utifrån den organisation som finns. 

Styrelsen anser därmed:  

a t t   motionen är besvarad. 
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Motion 2 – Malteserringen om medlemskap 
 

Motion 2 från Malteser-ringen till SDHKs Fullmäktige 2023 

En del rasklubbar drabbas av problem med att rekrytera lämpliga 
personer till förtroendeuppdrag, dålig ekonomi och /eller brister i 
verksamheten som leder till missnöje hos medlemmar och/eller 

motsättningar inom klubben. 

Om detta blir långvarigt eller svårlöst kan situationen ibland lösas bäst genom att 
klubben får vara vilande under några år, vilket stadgarna tillåter.  

Detta kan ibland vara bästa sättet för, att sedan under ledning av lämplig person, finna 
vägar att lösa problem och konflikter för att kunna bygga upp klubben på nytt. 

För att tillvarata alla medlemmars intressen, även de som har hundar av ras vars klubb 
sviktar eller läggs vilande, bör alla medlemmar i SDHK ha möjlighet till information och 
påverkan av SDHK via valfri rasklubb. De bör också ha tillgång till SDHKs utställningar. 

Vi vill därför förändra de bestämmelser som finns i en Noteringstext i SDHKs stadgar 
där det stipuleras krav på att ägaren/ägarna skall vara medlem/medlemmar i ansluten 
rasklubb för den ras man ställer ut. 

 

Vi yrkar på att: 

kravet på medlemskap i aktuell rasklubb för deltagande på SDHKs utställningar slopas. 
Medlemskap i valfri rasklubb skall vara tillfyllest. 

 

För Malteser-ringen 
Fredrika Rönquist 
Vice ordförande 

 

  Styrelsens yttrande: 

SDHKs styrelse vill hänvisa till ett tidigare fullmäktigebeslut där en motion antogs om 
att hundägare ska vara medlem i sin ras rasklubb. Frågan är därför redan beprövad. 

Styrelsen yrkar därmed:  

a t t   motionen avslås. 
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Motion 3 – Malteserringen om utlysning av fullmäktige 
 

MOTION 3 TILL SDHKs FULLMÄKTIGE 2023 FRÅN  

MALTESER-RINGEN 

 

För att rasklubbarna ska kunna planera sitt arbete inför fullmäktigemöten är det av 
största vikt att rasklubbarna i god tid informeras om när och var ordinarie 
fullmäktigemöte planeras gå av stapeln.  

Vi yrkar på att: 

SDHKs styrelse senast 30/11 skall meddela rasklubbarna när och var nästkommande 
års ordinarie fullmäktigemöte planeras avhållas. 

 

För Malteser-ringen 
Fredrika Rönquist 
Vice ordförande 

 

 Styrelsens yttrande: 

Enligt stadgarna ska kallelse till fullmäktige skickas till rasklubbarnas delegater 
senast 3 veckor före fullmäktige, samt att motioner ska skickas till styrelsen senast 
6 veckor före fullmäktigedatumet. Årets kallelse har gått ut enligt SDHKs stadgar.  

Styrelsens mål är att vara ute med information om fullmäktigedatum i så god tid 
som möjligt. 

Därmed anser styrelsen  

a t t   motionen är besvarad 




