
 
 
 
 
 
 

 
 

Årsmöteshandlingar 
Verksamhetsåret 2022 

 
Länsklubbsårsmöte 

2023-03-25 
 



Föredragningslista 
 

Vid Småland-Ölands Kennelklubbs ordinarie länsklubbsårsmöte 
på Tassa INN i Lenhovda lördagen den 25 mars 2023. 

 

Länsklubbsårsmötet öppnas. 
 

1. Justering av röstlängd. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollföring 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 medlem och av personer enligt 

moment 3. 
6. Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkningar 

samt revisorernas berättelse. 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
11. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. 
12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av 

ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt §9 moment 
1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §11. 
14. Val av ledamöter i valberedningen, samt utseende av sammankallande enligt §12. 
15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14. 
16. Övriga ärenden som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsårsmötet eller 

som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet.  
 
Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 
tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena ska styrelsen avge utlåtande och förslag 
till beslut. Väcks vid ordinarie länsklubbsårsmöte förslag i ett ärende som inte finns 
medtaget bland övriga ärenden punkt 16 kan, om mötet så beslutar, ärendet tas 
upp till behandling men ej till beslut. 
 
a) Angående sista anmälningsdatum för flerhundsrabatt – styrelsen föreslår 
årsmötet att avslå motionen (se bilagan). 
 
Mötet avslutas.  
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Verksamhetsberättelse 
för Småland-Ölands Kennelklubb 

2022 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Småland-Ölands Kennelklubbs styrelse avger följande 
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2022. 

 

STYRELSE 
 

Ledamöter  Carina Nilsson Ordförande 
  Magnus Backstig Vice ordförande 
  Eva Bergzén 
  Mona-Lisa Carlsson 
  Annette Persson 
  Annelie Milton-Björk  
  Emma-Maria Luttrén 
  Sara Djurstedt 
  Helene Andersson    
 
Suppleanter Marie Johansson Kassör 
  Emma Lundberg 

Revisorer  KPMG 
  Christer Rosén 

Revisorssuppleanter KPMG 
  Jessica Bolander 

Valberedning Jonna Isaksson Sammankallande 
Gunilla Andersson 
Mona Svenfelt 

Kanslist  Charlotte Jalkstam   
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Småland-Ölands Kennelklubbs verksamhet har under året bedrivits enligt de planer 
och målsättningar som finns för länsklubbar samt i enlighet med vad som beslutats 
på styrelsemöten och ordinarie länsklubbsårsmöte. 

LÄNSKLUBBSÅRSMÖTE 
Klubbens ordinarie länsklubbsårsmöte ägde rum digitalt den 26 mars 2022. 

STYRELSEMÖTEN 
Under året har det hållits 12 protokollförda styrelsemöten varav 5 digitala möten och 
7 fysiska.   

STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) 
Har bestått av ordförande Carina Nilsson, vice ordförande Magnus Backstig och Eva 
Bergzén. 

LÄNSKLUBBSKONFERENS I UMEÅ 30 sep – 2 okt 
Deltagare i länsklubbskonferensen var Carina Nilsson, Magnus Backstig och Annelie 
Milton-Björk.  

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN inkl junior handling 
Har bestått av Magnus Backstig (sammankallande), Elizabeth Zackrisson, Carina 
Nilsson, Annelie Milton-Björk, Kent Samuelsson och Jessica Brunell (tom 221129).   

UTBILDNINGSKOMMITTÉN 
Har bestått av Mona-Lisa Carlsson (sammankallande), Eva Bloom, Sara Djurstedt 
och Lena Björkman.  

UPPFÖDARKOMMITTÈN 
Har bestått av Annette Persson (sammankallande), Ann-Marie Lyberg, Janette 
Andersson (tom 220926) och Jessica Petersson (tom 220926).  

HUSKOMMITTÉN 
Har bestått av Emma Lundberg (sammankallande) och Eva Bergzén.  

DOMARKOMMITTÉN 
Har bestått av Jonna Isaksson (sammankallande) och Helene Andersson.   

PRIS & ROSETTKOMMITTÉN 
Har bestått av Sara Djurstedt (sammankallande) och Lotta Samuelsson.  

KONTAKT FÖR LOKALA KENNELKLUBBAR 
Carina Nilsson och Annelie Milton-Björk har haft kontakten med lokala kennelklubbar. 
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RINGSEKRETERARANSVARIG 
Elizabeth Zackrisson har varit ringsekreteraransvarig.  

KENNELKONSULENTER INOM SMÅLAND-ÖLAND 
Gun Samuelsson, Kerstin Paulsen, Kristina Järpén, Carin Almrot-Karlsson, Kent 
Bråtenholme och Annette Persson.  

LOKALA KENNELKLUBBAR 
6 lokala kennelklubbar är anslutna till Småland-Ölands Kennelklubb. Antal 
huvudmedlemmar per 221231 inom parentes. De är Alvesta Hundklubb (112), 
Huskvarna Hundklubb (268), June Hundklubb (61), Ljungby Hundklubb (92), 
Västerviks Hundklubb (113) och Strandabygdens Lokala Kennelklubb (16). 

MEDLEMMAR 
Vid verksamhetsårets utgång var antalet medlemmar 6207. 
Medlemsantalet har ökat med 3,2% jämfört med föregående år.  

HEDERSMEDLEMMAR 
Boo Lundström, Börje Gellert och Lotta Hallberg är hedersmedlemmar.   

EKONOMI 
Resultatet har fastställts och godkänts av styrelsen och framgår av bilagda resultat- 
och balansräkningar. 

SAMMANFATTNING OCH TACK 
Under det gångna verksamhetsåret kunde vi äntligen gå tillbaka till en mer aktiv 
verksamhet efter pandemin. Vi ser fram emot ett lika bra 2023 och ett fortsatt mycket 
gott samarbete med såväl enskilda medlemmar som organisationer. 

 

Lenhovda 9 mars 2023 

STYRELSEN I SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBB 
Verksamhetsberättelsen är digitalt signerad. Se bilaga.  

 

Carina Nilsson  

Magnus Backstig 

Eva Bergzén 

Mona-Lisa Carlsson 

Annelie Milton-Björk 

Emma-Maria Luttrén 

Helene Andersson 

Sara Djurstedt 

Annette Persson 

Emma Lundberg 

Marie Johansson  
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Verksamhetsberättelse 2022 
Utbildningskommittén 

 
Utbildningskommittén har haft följande sammansättning: 
Mona-Lisa Carlsson sammankallande 
Eva Bloom 
Lena Björklund 
Sara Djurstedt 
 
Under 2022 har programmet varit följande: 
 
Januari 
20 – Webbinarie ”Utfodring av valp till vuxen hund” i samarbete med Royal Canin. 
Februari 
14, 21, 28 – Ringträning med Annette Persson i Värnamo (17, 7 och 11 deltagare). 
Mars 
3, 10 - Handlerkurs med Viktoria Möller i Växjö (20 deltagare per tillfälle). 
12 - Ögonlysning med veterinär Eva Gustavsson i Lenhovda (ca 30 bokade tider). 
17, 28 - Ringträning med Annette Persson i Värnamo (6 och 13 deltagare). 
30 – Webbinarie ”Hundens luktsinne” med Micke Steinert (26 deltagare).  
April 
7 – Föreläsning ”Brandvarningshundar” med Christel Nilsson i Lenhovda (inställd pga få anmälningar).  
10 – Ringträning med Elin Karlsson i Kalmar. 
11, 25 - Ringträning med Annette Persson i Bor. 
Maj 
3 – Ringträning med Mona-Lisa Carlsson i Ljungby. 
5 – Ringträning med Helene Romberg i Markaryd. 
9, 30 - Ringträning med Annette Persson i Bor.  
22 – Ringträning med Elin Karlsson i Kalmar. 
Juli 
20 – Prova på-kväll med Marianne och Rolf Johansson i Lammhult. 
September 
21, 28 - Ringträning med Annette Persson i Bor.  
Oktober 
5 - Ringträning med Annette Persson i Bor.  
20, 27 – Handlerkurs med Viktoria Möller i Växjö (20 deltagare per tillfälle). 
31 - Ringträning med Annette Persson i Värnamo (16 deltagare). 
November 
3 – Handlerkurs med Viktoria Möller i Växjö (20 deltagare). 
10 – Webbinarie ”Hundens beteende” med Hund Helt Enkelt (17 deltagare). 
19, 20 – Anatomi- och bedömningskurs med Bengt-Åke Bogren i Lenhovda (16 deltagare). 
22 - Ringträning med Annette Persson i Värnamo (9 deltagare). 
29 – Webbinarie ”Agria Breed Profiles” i samarbete med Agria. 
December 
3 - Ögonlysning med veterinär Eva Gustavsson i Lenhovda (ca 30 bokade tider). 
6 - Ringträning med Annette Persson i Värnamo (8 deltagare). 
 
 
För utbildningskommittén 
/Mona-Lisa Carlsson 
 



 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
Utställningskommittén 

 
 
Utställningskommittén har haft följande sammansättning: 
 
Magnus Backstig sammankallande 
Kent Samuelsson 
Carina Nilsson 
Annelie Milton-Björk 
Jessica Brunell (tom 221129) 
Elizabeth Zackrisson, ringsekreteraransvarig 
 
Kommittén har haft 5 protokollförda möten. 
 
 
Följande utställningar arrangerades under året: 
 
Nationell utställning på Böda Sand, Öland 3 - 4 september 2022 (1677 anmälda). 
  
Internationell hundutställning i Växjö Tipshall 4 - 6 november 2022 (3804 anmälda).   
 
Följande inofficiella utställningar arrangerades under året: 
 
Smålandsdubbeln på Gränna idrottsplats 14 maj 2022 (119 anmälda). 
 
Smålandsdubbeln på Evedal i Växjö 14 maj 2022 (131 anmälda). 
 
Lilla Öland på Eriksöre Camping 14 maj 2022 (164 anmälda).  
 
Följande exteriörbedömningar arrangerades under året: 
 
Exteriörbedömning i Jami Hundsports hundhall, Västervik 13 mars 2022 (48 anmälda). 
 
 
 
 
Vi vill framföra ett stort Tack till alla som bidragit till ett mycket bra verksamhetsår. 
 
 
 
 
 
 
För utställningskommittén 
/Magnus Backstig   
 
 
 
 



 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
Uppfödarkommittén 

 
 
Uppfödarkommittén har haft följande sammansättning: 
Annette Persson sammankallande 
Ann-Marie Lyberg 
Jessica Petersson (tom 220927) 
Janette Andersson (tom 220927) 
 
 
 
 
Träffar under 2022 
9/3 Zoom föreläsning med Hilde Nybom angående färggenetik   
26/10 Föreläsning via Zoom: Valpning före och efter. Annette Persson och Ann-Marie Lyberg  
Uppfödargrupper 
Har startats upp på 4 olika platser och de träffats med jämna mellanrum.  
 
 
 
 
 
 
För uppfödarkommittén 
/Annette Persson    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Verksamhetsberättelse 2022 
Huskommittén 

 
 
Huskommittén har haft följande sammansättning: 
Emma Lundberg sammankallande 
Eva Bergzén 
 
 
 
Vårt kansli har varit bemannat mån-tors med öppettider för telefontid och besök. Samt fredagar på telefontid. 
 
 
Tassa INN har varit bokad för kurser och möten ett 20-tal tillfällen under året.   
 
 
Under året har följande gjorts på Tassa INN: 
 
En nyckelbox har installerats.    
 
Anlitat Frans Karlsson för att sköta trädgårdsarbetet.  
 
Elmätarna har bytts ut.  
 
 
 
 
För Huskommittén 
/Emma Lundberg 
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1(5)

Årsbokslut

Småland-Ölands Kennel Klubb

826000-9397

Styrelsen för Småland-Ölands Kennel Klubb får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling

under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Resultaträkning 2

- Balansräkning 3 - 4

- Noter 5

- Underskrifter 5
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Småland-Ölands Kennel Klubb

826000-9397

2(5)

RESULTATRÄKNING

Bruttoresultat

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

1 561 462

-1 284 894

-31 503

245 065

–

-3 699

-56

-3 755

241 310

241 310

241 310

317 174

-483 200

-17 225

-183 251

2 762

–

-46

2 716

-180 535

-180 535

-180 535

2022-01-01 2021-01-01

2022-12-31 2021-12-31
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Småland-Ölands Kennel Klubb

826000-9397

3(5)

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

137 453

137 453

150 453

25 860

1 907 396

653 408

2 737 117

2 874 570

168 956

168 956

98 544

1 436

–

2 286 761

2 386 741

2 555 697

2022-12-31 2021-12-31
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Småland-Ölands Kennel Klubb

826000-9397

4(5)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Avsättningar

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 590 043

241 310

2 831 353

–

43 217

2 874 570

2 570 578

-180 535

2 390 043

100 000

65 653

2 555 696

2022-12-31 2021-12-31
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Småland-Ölands Kennel Klubb

826000-9397

NOTER

5(5)

Redovisningsprinciper

Magnus Backstig

Anette Persson

Emma-Maria  Luttrén

Annelie Milton-Björk

Marie  Johansson

1Not

Enligt BFNAR 2017:3

Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

UNDERSKRIFTER

Lenhovda

Carina  Nilsson

Eva  Bergzén

Mona-Lisa Karlsson

Helené Andersson

Sara Djurstedt

Emma  Lundberg
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Revisionsberättelse Småland-Ölands Kennelklubb, org. nr 826000-9397, 2022 1 (2) 

Revisionsberättelse 
 
Till årsmötet i Småland-Ölands Kennelklubb, org. nr 826000-9397 

Rapport om årsbokslutet 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Småland-Ölands Kennelklubb för år 2022.  
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera före-
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al-
ternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revis-
ionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om års-
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna i enlighet med bokföringslagen.  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Småland-Ölands Kennelklubb för år 2022 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att årsmötet disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust samt förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den aukto-
riserade revisorns professionella bedömning och övriga valda reviso-
rers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. 

 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.  
  
  
  
  
  
Dag Köllerström Christer Rosén 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
KPMG AB  
                                                         

DocuSign Envelope ID: 9E76D048-3AFD-408B-9009-EDC3305BE914



Certificate Of Completion
Envelope Id: 9E76D0483AFD408B9009EDC3305BE914 Status: Completed

Subject: Revisionsberättelse Ideell förening SMÖKK 2022

Source Envelope: 

Document Pages: 2 Signatures: 2 Envelope Originator: 

Certificate Pages: 5 Initials: 0 Dag Köllerström

AutoNav: Enabled

EnvelopeId Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

PO Box 50768

Malmö, SE  -202 71

dag.kollerstrom@kpmg.se

IP Address: 176.10.198.194 

Record Tracking
Status: Original

             3/20/2023 10:14:38 PM

Holder: Dag Köllerström

             dag.kollerstrom@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Dag Köllerström

dag.kollerstrom@kpmg.se

KPMG AB

Security Level: Email, Account Authentication 
(None) Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 176.10.198.194

Sent: 3/20/2023 10:26:11 PM

Viewed: 3/20/2023 10:26:23 PM 

Signed: 3/20/2023 10:26:30 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

Christer Rosén

christer@sturkotrading.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 85.225.85.123

Signed using mobile

Sent: 3/20/2023 10:26:32 PM

Viewed: 3/21/2023 8:16:05 AM 

Signed: 3/21/2023 8:18:07 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/21/2023 8:16:05 AM
      ID: ed9b27a0-6b91-47fe-8ff0-b9357d1e1950

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/20/2023 10:26:11 PM

Certified Delivered Security Checked 3/21/2023 8:16:05 AM

Signing Complete Security Checked 3/21/2023 8:18:07 AM



Envelope Summary Events Status Timestamps
Completed Security Checked 3/21/2023 8:18:07 AM

Payment Events Status Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Electronic Record and Signature Disclosure created on: 12/20/2022 3:49:32 PM
Parties agreed to: Christer Rosén



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: dpreporting@kpmg.se 

 

To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at dpreporting@kpmg.se and in the 

body of such request you must state: your previous email address, your new email address.  We 

do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body 

of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone 

number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state your 

email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information 

from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for online 

documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements


 

Verksamhetsplan 
för Småland-Ölands Kennelklubb 

2023 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Småland-Ölands Kennelklubbs styrelse avger följande 
verksamhetsplan avseende verksamhetsåret 2023. 

 

Under 2023 kommer följande utställningar att arrangeras: 

19 februari Exteriörbedömning på Smådjursdepån i Växjö. 

18 mars Exteriörbedömning i Jamis Hundhall, Västervik. 

6 maj Lilla Öland, inofficiell utställning på Eriksöre. 

20 maj Inofficiell utställning i Gränna. 

2 - 3 sep  Nationell utställning på Böda Sand, Öland 

3 – 5 nov     Internationell utställning i Tipshallen, Växjö.  

 
Under 2023 kommer följande aktiviteter att hållas: 

18 januari  Uppfödarträff via Zoom med Annette Persson & A-M Lyberg. 

15-16 april  Anatomikurs fortsättning i Lenhovda. 

16 & 23 april Ringträning i Västervik.  

3 maj  Föreläsning ”Hållbar hund” med Anna Sjöberg i Lenhovda. 

9 maj   Ringträning i Ljungby. 

30 juni   Ögonlysning med Eva Gustavsson i Lenhovda.  

4 september Webbinarie ”Belöning bortom godis” med Hund Helt Enkelt. 

Uppfödarträffar på olika orter. 

 

Utbildningskommittén och uppfödarkommittén hälsar att det kan tillkomma fler 
aktiviteter under året så håll utkik på www.smokk.se, Facebook och Instagram.   



BUDGET Småland-Ölands kennelklubb Org.nr.: 82600–9397 

Budget 2023 Utfall 2022 Utfall 2021
Intäkter 
Bidrag 65000 65000 15000
Medl.avgifter 265000 261694 238900
Utställning 3400000 3311721 337049
Övriga intäkter 90000 89189 125229
Summa intäkter 3755000 3662604 701178

Kostnader 
Råvaror & förnödenheter 1050000 992496 87441
Handelsvaror 730000 664439 27818
Övr. externa kostnader 600000 509207 283745
Personalkostn. 1350000 1284894 483200
Summa kostnader 3730000 3451036 882204

Resultat 25000 211568 -181026
Avskrivningar 16000 31503 17225
Resultat efter avskrivningar 9000 180065 -198251
Finansiella intäkter 1000 2716
Finansiella kostnader 3755

Resultat före skatt 10000 176310 -195535



 

Fellowmind Sweden jonna.isaksson@fellowmind.se 

  

, ,   

 

 

 

Valberedningens förslag till Småland-Ölands Kennelklubbs årsmöte 

25 mars 2023 
 
 
MÖTESORDFÖRANDE Ove Johansson  
   

STYRELSE   

Ordförande Carina Nilsson Omval 1 år 
Vice ordförande Magnus Backstig Omval 2 år 
Ledamot Mona-Lisa Carlsson Kvarstår 1 år 
Ledamot Sara Djurstedt Kvarstår 1 år 
Ledamot Annelie Milton-Björk Kvarstår 1 år 
Ledamot Emma-Maria Luttrén Omval 2 år 
Ledamot Marie Johansson Nyval 2 år 
Ledamot Emma Lundberg Nyval 2 år 
Ledamot Elizabeth Zackrisson Fyllnadsval 1 år 
Suppleant Emma Pontusson Nyval 1 år 
Suppleant Vakant  
   

REVISORER   

Auktoriserad revisor KPMG Omval 1 år 
Förtroendevald revisor Christer Rosén Omval 1 år 
Autk. Revisorssuppleant KPMG Omval 1 år 
Förtr. Revisorssuppleant Jessica Bolander Omval 1 år 
   

VALBEREDNING   

Sammankallande Nomineras av årsmötet Mandattid 1 år 
Ledamot Nomineras av årsmötet Mandattid 2 år 
Ledamot Gunilla Andersson Kvarstår 1 år 

 
13 mars, 2023 
Jonna Isaksson (sammankallande), Mona Svenfelt, Gunilla Andersson 



  Bilaga 1 
 

Motion till årsmötet 2023 (inkommen 230209) 
 
När Småland-Ölands kennelklubb arrangerar utställningar så används differentierad 
anmälningsavgift beroende på vilket datum man anmäler. Som en trevlig gest mot 
länsklubbens egna medlemmar önskar jag att den lägre anmälningsavgiften ska gälla fram till 
anmälningsstopp. Mitt förslag är att Småland-Ölands alla klubbmedlemmar ska kunna 
anmäla till det lägre priset fram till anmälan stängs. 
 
Pia Schröder 
Arontorps Bygata 15, 38696 Färjestaden 
 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med motiveringen att differentierad avgift 
från början tillkommit för att arrangören ska kunna få in en del av anmälningarna en vecka 
före sista anmälningsdatum för att på så sätt underlätta anmälningshanteringen.  
 
/Styrelsen i Småland-Ölands Kennelklubb 
 





 


 


Verksamhetsberättelse 
för Småland-Ölands Kennelklubb 


2022 
 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


Småland-Ölands Kennelklubbs styrelse avger följande 
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2022. 


 


STYRELSE 
 


Ledamöter  Carina Nilsson Ordförande 
  Magnus Backstig Vice ordförande 
  Eva Bergzén 
  Mona-Lisa Carlsson 
  Annette Persson 
  Annelie Milton-Björk  
  Emma-Maria Luttrén 
  Sara Djurstedt 
  Helene Andersson    
 
Suppleanter Marie Johansson Kassör 
  Emma Lundberg 


Revisorer  KPMG 
  Christer Rosén 


Revisorssuppleanter KPMG 
  Jessica Bolander 


Valberedning Jonna Isaksson Sammankallande 
Gunilla Andersson 
Mona Svenfelt 


Kanslist  Charlotte Jalkstam   


 


 


 







 


 


 


Småland-Ölands Kennelklubbs verksamhet har under året bedrivits enligt de planer 
och målsättningar som finns för länsklubbar samt i enlighet med vad som beslutats 
på styrelsemöten och ordinarie länsklubbsårsmöte. 


LÄNSKLUBBSÅRSMÖTE 
Klubbens ordinarie länsklubbsårsmöte ägde rum digitalt den 26 mars 2022. 


STYRELSEMÖTEN 
Under året har det hållits 12 protokollförda styrelsemöten varav 5 digitala möten och 
7 fysiska.   


STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) 
Har bestått av ordförande Carina Nilsson, vice ordförande Magnus Backstig och Eva 
Bergzén. 


LÄNSKLUBBSKONFERENS I UMEÅ 30 sep – 2 okt 
Deltagare i länsklubbskonferensen var Carina Nilsson, Magnus Backstig och Annelie 
Milton-Björk.  


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN inkl junior handling 
Har bestått av Magnus Backstig (sammankallande), Elizabeth Zackrisson, Carina 
Nilsson, Annelie Milton-Björk, Kent Samuelsson och Jessica Brunell (tom 221129).   


UTBILDNINGSKOMMITTÉN 
Har bestått av Mona-Lisa Carlsson (sammankallande), Eva Bloom, Sara Djurstedt 
och Lena Björkman.  


UPPFÖDARKOMMITTÈN 
Har bestått av Annette Persson (sammankallande), Ann-Marie Lyberg, Janette 
Andersson (tom 220926) och Jessica Petersson (tom 220926).  


HUSKOMMITTÉN 
Har bestått av Emma Lundberg (sammankallande) och Eva Bergzén.  


DOMARKOMMITTÉN 
Har bestått av Jonna Isaksson (sammankallande) och Helene Andersson.   


PRIS & ROSETTKOMMITTÉN 
Har bestått av Sara Djurstedt (sammankallande) och Lotta Samuelsson.  


KONTAKT FÖR LOKALA KENNELKLUBBAR 
Carina Nilsson och Annelie Milton-Björk har haft kontakten med lokala kennelklubbar. 


 


 


 







 


 


 


RINGSEKRETERARANSVARIG 
Elizabeth Zackrisson har varit ringsekreteraransvarig.  


KENNELKONSULENTER INOM SMÅLAND-ÖLAND 
Gun Samuelsson, Kerstin Paulsen, Kristina Järpén, Carin Almrot-Karlsson, Kent 
Bråtenholme och Annette Persson.  


LOKALA KENNELKLUBBAR 
6 lokala kennelklubbar är anslutna till Småland-Ölands Kennelklubb. Antal 
huvudmedlemmar per 221231 inom parentes. De är Alvesta Hundklubb (112), 
Huskvarna Hundklubb (268), June Hundklubb (61), Ljungby Hundklubb (92), 
Västerviks Hundklubb (113) och Strandabygdens Lokala Kennelklubb (16). 


MEDLEMMAR 
Vid verksamhetsårets utgång var antalet medlemmar 6207. 
Medlemsantalet har ökat med 3,2% jämfört med föregående år.  


HEDERSMEDLEMMAR 
Boo Lundström, Börje Gellert och Lotta Hallberg är hedersmedlemmar.   


EKONOMI 
Resultatet har fastställts och godkänts av styrelsen och framgår av bilagda resultat- 
och balansräkningar. 


SAMMANFATTNING OCH TACK 
Under det gångna verksamhetsåret kunde vi äntligen gå tillbaka till en mer aktiv 
verksamhet efter pandemin. Vi ser fram emot ett lika bra 2023 och ett fortsatt mycket 
gott samarbete med såväl enskilda medlemmar som organisationer. 


 


Lenhovda 9 mars 2023 
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Styrelsen för Småland-Ölands Kennel Klubb får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling


under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.
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RESULTATRÄKNING


Bruttoresultat


Personalkostnader


Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella


anläggningstillgångar


Rörelseresultat


Finansiella poster


Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter


Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga


placeringar


Räntekostnader och liknande resultatposter


Summa finansiella poster


Resultat efter finansiella poster


Resultat före skatt


Årets resultat


1 561 462


-1 284 894


-31 503


245 065


–


-3 699


-56


-3 755


241 310


241 310


241 310


317 174


-483 200


-17 225


-183 251


2 762


–


-46


2 716


-180 535


-180 535


-180 535


2022-01-01 2021-01-01


2022-12-31 2021-12-31
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BALANSRÄKNING


TILLGÅNGAR


Anläggningstillgångar


Materiella anläggningstillgångar


Summa anläggningstillgångar


Omsättningstillgångar


Varulager m.m.


Kortfristiga fordringar


Kortfristiga placeringar


Kassa och bank


Summa omsättningstillgångar


SUMMA TILLGÅNGAR


137 453


137 453


150 453


25 860


1 907 396


653 408


2 737 117


2 874 570


168 956


168 956


98 544


1 436


–


2 286 761


2 386 741


2 555 697


2022-12-31 2021-12-31


1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital


Eget kapital vid räkenskapsårets början


Årets resultat


Eget kapital vid räkenskapsårets slut


Avsättningar


Kortfristiga skulder


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER


2 590 043


241 310


2 831 353


–


43 217


2 874 570


2 570 578


-180 535


2 390 043


100 000


65 653


2 555 696


2022-12-31 2021-12-31
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Redovisningsprinciper


Magnus Backstig


Anette Persson


Emma-Maria  Luttrén


Annelie Milton-Björk


Marie  Johansson


1Not


Enligt BFNAR 2017:3


Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.


UNDERSKRIFTER


Lenhovda


Carina  Nilsson


Eva  Bergzén


Mona-Lisa Karlsson


Helené Andersson


Sara Djurstedt


Emma  Lundberg
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