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Föredragningslista 
Vid Småland-Ölands Kennelklubbs ordinarie länsklubbsårsmöte 

via Zoom lördagen den 26 mars 2022. 

1. Länsklubbsårsmötets öppnande. 
2. Justering av röstlängd. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet. 
5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera 

protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.  
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt 

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

resultaträkningar samt revisorernas berättelse. 
9. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om enligt dessa 

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

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

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §11. 
15. Val av ledamöter i valberedningen, samt utseende av sammankallande enligt 

§12. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
17. 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 17 kan, om mötet så 
beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut. 
a) Angående avelsspärr. – styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen (se 
bilagan). 

18. Mötets avslutande.  
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Småland-Ölands Kennelklubbs styrelse avger följande 
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2021. 

 

STYRELSE 

 

Ledamöter  Carina Nilsson Ordförande 
  Magnus Backstig Vice ordförande 
  Silvana Carlén Kassör 
  Eva Bergzén 
  Joakim Gustafsson (tom 210909) 
  Mona-Lisa Carlsson  
  Fredrik Gustafsson 
  Sara Djurstedt 
  Annette Persson    
 

Suppleanter Elisabeth Fyhr 
  Eva Bloom 

Revisorer  KPMG 
  Christer Rosén 

Revisorssuppleanter KPMG 
  Jessica Bolander 

Valberedning Gunilla Andersson Sammankallande 
Barbro Nordström 
Mona Svenfelt 

Kanslist  Charlotte Jalkstam (korttidspermitterad jan-jun).  

 

 

 



 

 

 

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 22 april 2021. 

STYRELSEMÖTEN 
Under året har det hållits 10 protokollförda styrelsemöten varav 8 digitala möten och 
2 fysiska.   

STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) 
Har bestått av ordförande Carina Nilsson, vice ordförande Magnus Backstig och 
kassör Silvana Carlén. 

KENNELFULLMÄKTIGE 22-24 oktober 
Delegater till Kennelfullmäktige var Carina Nilsson, Mona-Lisa Carlsson, Fredrik 
Gustafsson och Magnus Backstig. Christina Klosterberg, Kennel Csigora och Åke 
Svensson, Rågläntans Kennel mottog Hamiltonplaketten och Mona-Lisa Carlsson 
mottog SKKs förtjänsttecken.   

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN inkl junior handling 
Har bestått av Magnus Backstig (sammankallande), Michael Bloom, Elizabeth 
Zackrisson, Carina Nilsson, Annelie Milton-Björk, Jessica Brunell (from 210925) och 
Joakim Gustafsson (tom 210909).  

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

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

HUSKOMMITTÉN 
Har bestått av Eva Bloom (sammankallande) och Eva Bergzén.  

DOMARKOMMITTÉN 
Har bestått av Fredrik Gustafsson (sammankallande), Jonna Isaksson och John-
John Johnsson (from 210603).  

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

KONTAKT FÖR LOKALA KENNELKLUBBAR 
Carina Nilsson och Silvana Carlén har haft kontakten med lokala kennelklubbar. 

 



 

 

 

RINGSEKRETERARANSVARIG 
Elizabeth Zackrisson har varit ringsekreteraransvarig.  

KENNELKONSULENTER INOM SMÅLAND-ÖLAND 
Kennelkonsulenter som har verkat under året är Gun Samuelsson, Kerstin Paulsen, 
Monika Ölén Krüger, Stefan Krüger, Ewa Sjöman Olsson, Susanne Öberg 
Gustavsson, Alexandra Sahlin, Kristina Järpén, Eva Borin och Carin Almrot-Karlsson.  

LOKALA KENNELKLUBBAR 
6 lokala kennelklubbar är anslutna till Småland-Ölands Kennelklubb. Antal 
huvudmedlemmar per 211231 inom parentes. De är Alvesta Hundklubb (94), 
Huskvarna Hundklubb (240), June Hundklubb (65), Ljungby Hundklubb (84), 
Västerviks Hundklubb (50) och Strandabygdens Lokala Kennelklubb (31). 

MEDLEMMAR 
Vid verksamhetsårets utgång var antalet medlemmar 6013. 
Medlemsantalet har ökat med 4,2% jämfört med föregående år.  

HEDERSMEDLEM 
Lotta Hallberg utsågs till hedersmedlem.  

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

SAMMANFATTNING OCH TACK 
Det gångna verksamhetsåret har varit präglat av pandemin och många planerade 
aktiviteter har fått ställa in. Vår förhoppning är ett mer aktivt 2022 och ett fortsatt 
mycket gott samarbete med såväl enskilda medlemmar som organisationer. 

 

Lenhovda 1 mars 2022 

STYRELSEN I SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBB 
 

Carina NilssonCarina NilssonCarina NilssonCarina Nilsson    

Magnus BackstigMagnus BackstigMagnus BackstigMagnus Backstig    

Silvana CarlénSilvana CarlénSilvana CarlénSilvana Carlén    

Eva BergzénEva BergzénEva BergzénEva Bergzén    

    Joakim GustafssonJoakim GustafssonJoakim GustafssonJoakim Gustafsson    (tom (tom (tom (tom 

210909)210909)210909)210909)    

    

MonaMonaMonaMona----Lisa CarlssonLisa CarlssonLisa CarlssonLisa Carlsson    

Fredrik GustafssonFredrik GustafssonFredrik GustafssonFredrik Gustafsson    

Sara DjurstedtSara DjurstedtSara DjurstedtSara Djurstedt    

Annette PerssonAnnette PerssonAnnette PerssonAnnette Persson    

Elisabeth FyhrElisabeth FyhrElisabeth FyhrElisabeth Fyhr    

Eva BloomEva BloomEva BloomEva Bloom 



 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
Utbildningskommittén 

 
 
Utbildningskommittén har haft följande sammansättning: 
Mona-Lisa Carlsson sammankallande 
Eva Bloom 
Lena Björklund 
Sara Djurstedt 
Elisabeth Fyhr 
 
 
Under 2021 har programmet varit följande: 
 
Juni 
17 – Webbinarie ”Kåserier” med Bengt-Åke Bogren (47 deltagare).  
 
Juli 
1 – Webbinarie ”Ladda hunden för jakt” med Carola Forsberg (10 deltagare).  
 
Augusti 
18 – Webbinarie ”Den gamla hunden” med Ole Frykman (10 deltagare). 
31 – Uppfödarutbildning i Jönköping startar med Sara Djurstedt (10 deltagare). 
31 – Webbinarie ”Vardagsjuridik för uppfödare” med Maritha Östlund Holmsten (77 deltagare) 
 
September 
18 – Ögonlysning med veterinär Eva Gustavsson i Lenhovda (ca 30 bokade tider). 
22 – Webbinarie ”Skogsbrandhundar” med Malin Kyllesjö. Inställd pga för få anmälda. 
 
December 
4-5 – Anatomi- och bedömningskurs med Bengt-Åke Bogren i Lenhovda (13 deltagare). 
9 - Ringträning med Annette Persson i Värnamo Hundhall (15 deltagare).  
 
 
 
För utbildningskommittén 
/Mona-Lisa Carlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
Utställningskommittén 

 
 
Utställningskommittén har haft följande sammansättning: 
Magnus Backstig sammankallande 
Michael Bloom 
Carina Nilsson 
Annelie Milton-Björk 
Jocke Gustafsson (tom 210909) 
Jessica Brunell (from 210925) 
Elizabeth Zackrisson, ringsekreteraransvarig 
 
Kommittén har haft 4 protokollförda möten. 
 
Följande hundutställningar skulle ha arrangerats under året men blev inställda pga Covid-19: 
 
Böda Double Dog Show Internationell på Böda Sand, Öland 4 september 2021. 
  
Böda Double Dog Show Nationell på Böda Sand, Öland 5 september 2021.  
 
Internationell hundutställning i Växjö Tipshall 5 7 november 2021. Cruftskvalificerande.  
 
Följande inofficiella utställningar arrangerades under året: 
 
Smålandsdubbeln på Gränna idrottsplats 4 och 5 september 2021 (226 anmälda). 
 
Smålandsdubbeln på Evedal i Växjö 4 och 5 september 2021 (292 anmälda). 
 
Lilla Öland på Eriksöre Camping 25 september 2021 (191 anmälda).  
 
Följande exteriörbedömningar arrangerades under året: 
 
Exteriörbedömning på Tassa INN i Lenhovda 27 och 28 mars 2021 (71 anmälda). 
 
Exteriörbedömning på Tassa INN i Lenhovda 5 och 6 juni 2021 (85 anmälda).  
 
Exteriörbedömning på Smådjursdepån i Växjö 6 november 2021 (45 anmälda).  
 
 
 
Vi vill framföra ett stort Tack till alla som bidragit till ett mycket bra verksamhetsår. 
 
 
 
 
 
 
För utställningskommittén 
/Magnus Backstig       



 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
Uppfödarkommittén 

 
 
Uppfödarkommittén har haft följande sammansättning: 
Annette Persson sammankallande 
Janette Andersson 
Ann-Marie Lyberg 
Jessica Petersson 
 
 
 
Vi har under 2021 haft 3 möten, 2 via zoom och ett fysiskt samt ett möte tillsammans med Utbildning- & 
Aktivitetskommittén i Lenhovda där vår ordförande var delaktig. 
 
Vi har fått ihop 4 Uppfödargrupper, 2 på östra sidan en i mitten och en på västra sidan i länsklubbens område 
men tyvärr har inga träffar kunnat hållas pga pandemin. 
 
Vi har haft en ringträning i Värnamo där vi var i brukshundklubbens hundhall. 
 
 
 
 
För uppfödarkommittén 
/Annette Persson    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Verksamhetsberättelse 2021 
Huskommittén 

 
 
Huskommittén har haft följande sammansättning: 
Eva Bloom sammankallande 
Eva Bergzén 
 
 
 
Vårt kansli har varit bemannat vardagar med öppettider för telefontid och besök.  
 
 
Tassa INN har varit bokad för kurser och möten endast vid ett fåtal tillfällen under året pga Covid-19.  
 
 
Under året har följande gjorts på Tassa INN: 
 
En ny källardörr har satts in.  
 
Taket har tvättats.  
 
Avloppet har fått rensas. 
 
 
 
 
 
För Huskommittén 
/Eva Bloom 
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Verksamhetsplan 
för Småland-Ölands Kennelklubb 

2022 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

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

 

Under 2022 kommer följande utställningar att arrangeras om 
FHMs och SKKs restriktioner och rekommendationer tillåter det: 

 

13 mars Exteriörbedömning i Jamis Hundhall, Västervik. 

14 maj Inofficiell utställning x 3. Smålandsdubbeln i Växjö och 
Jönköping och Lilla Öland på Eriksöre. 

3 - 4 sep  Nationell utställning på Kronocamping Böda Sand, Öland 

4 – 6 nov     Internationell utställning i Tipshallen, Växjö.  

 

 
Under 2022 kommer följande aktiviteter att hållas under förutsättning att 

FHMs och SKKs restriktioner och rekommendationer tillåter det: 

 

20 jan  Webbinarie Näringslära med Royal Canin.  

14, 21, 28 feb Ringträning Värnamo Hundarena med Annette Persson. 

23 feb  Uppfödarträff i Bor.  

3 & 10 mars  Handlerträning med Viktoria Möller i Växjö.  

9 mars  Webbinarie Pälsfärgernas genetik med Hilde Nybom 

12 mars  Ögonlysning med Eva Gustafsson i Lenhovda. 

17 & 28 mars Ringträning Värnamo Hundarena med Annette Persson. 

30 mars  Webbinarie Hundens Luktsinne med Micke Steinert. 



 

7 apr  Föreläsning Brandvarningshund med Christel Nilsson i 
  Lenhovda. 

3 maj  Ringträning Ljungby med Mona-Lisa Carlsson.  

5 maj  Ringträning Markaryd med Helene Romberg. 

5 okt  Pälsvårdskurs med Markus Gisslén. 

19-20 nov  Anatomi- och bedömningsteknik med Bengt-Åke Bogren i 
  Lenhovda. 

Utbildningskommittén och uppfödarkommittén hälsar att det kan tillkomma fler 
aktiviteter under året så håll utkik på www.smokk.se och vår Facebooksida. Vi finns 
numera även på Instagram.  



Småland-Ölands Kennelklubb, Org.nr. 82600-9397 

Budget 2022 

 

 

 

 

 

 Budget 2022 

tkr 

Intäkter  

Medlemsavgift 230 

Utställning 2950 

Övriga intäkter 120 

Summa  

intäkter 

3300 

Kostnader  

Utställning -2720 

Fastighets- 

kostnader 

-200 

Administration -130 

Konferenser och 

föreläsningar 

 

-50 

Personalkostnader -180 

Övriga kostnader -20 

Summa 

 kostnader 

-3300 

Resultat 0 



Småland-Ölands Kennelklubbs årsmöte 26 mars 2022 
Valberedningens förslag 
 
ÅRSMÖTESORDFÖRANDE 
Ove Johansson 
 
STYRELSE 
Ordförande  Carina Nilsson  Omval 1 år 
Vice ordförande Magnus Backstig Kvarstår 1 år 
Ledamot  Mona-Lisa Carlsson Omval 2 år 
Ledamot  Sara Djurstedt  Omval 2 år 
Ledamot  Annelie Milton-Björk Nyval 2 år 
Ledamot  Helene Nilsson Nyval 2 år 
Ledamot  Emma-Maria Luttrén Fyllnadsval 1 år 
Ledamot  Eva Bergzén  Kvarstår 1 år 
Ledamot  Annette Persson Kvarstår 1 år 
 
Suppleant  Marie Johansson Nyval 1 år 
Suppleant  Emma Lundberg Nyval 1 år 
 
REVISORER 
Auktoriserad revisor KPMG  Omval 1 år 
Förtroendevald revisor  Christer Rosén  Omval 1 år 
Aukt. 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  Mona Svenfelt  Kvarstår 1 år 
 
 
23 mars 2022 
Valberedningen 
Gunilla Andersson smk, Barbro Nordström, Mona Svenfelt 
 



Presentationer inför årsmötet 2022 

Carina Nilsson – omval 
Jag är 60 år och sambo. Har fyra barn födda under perioden 1986–1994 . Yngsta barnet bor ännu kvar 
hemma. Har fyra barnbarn som är mellan 2–10 år. Jag jobbar som personlig assisten. Uppfödare sedan 
1971 men inte haft några valpar på 8 år. Gand danois är ”min” ras och som familjen haft sedan 1969. Jag 
är utbildad instruktör inom Svenska Brukshundklubben (SBK) dock inte aktiv nu. Är ordförande i 
specialklubben Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK). Har varit ordförande i rasklubb 
(lämnar den nu under våren – varit tillsatt av specialklubben SSUK då rasklubben är under förvaltning). 
Har varit handledare för CUA-utbildningar (CUA-H). Utbildad ringsekreterare. Tar engagemang i 
föreningslivet med glädje och på största allvar. 

Mona-Lisa Carlsson – omval 
Sambo med Håkan Engdahl jag jobbar som säljare för Trixie hund, katt och smådjurstillbehör, samt med 
Happy Dog & Cat foder. Vi har fem labradorer och tre raskatter. Vi ställer ut, kör viltspår, tränar 
personspår, lite sök och lydnad samt jakttränar. Jag är ordförande i Ljungby Brukshundklubb och 
valberedningen i labrador Småland. Har varit sammankallande i utbildning- och aktivitetskommittén. 

Sara Djurstedt – omval 
Jag är en kvinna som har man och tre barn, är uppfödare av rasen welsh springer spaniel och sussex 
spaniel. Jag sitter även med i Svenska Retrieverklubben (SSRK) Smålands styrelse som 
utställningsansvarig. Älskar hundlivet och allt det kan innebära. Jag håller i uppfödarutbildningen. 

Annelie Milton Björk – nyval 
Jag och min familj bor på en liten gård strax söder om Vimmerby. Till vardags jobbar jag som Platschef i 
ett E-handelsföretag i Tranås. Är engagerad i SMÖKK:s verksamhet genom utställningskommittén samt 
som ringsekreterare. Clumber spaniel är familjens ras. Clumber har funnits i familjen sedan 2000. Hos oss 
bor idag clumber spaniel valpen Agnes 8 månader. Jag är aktiv inom Svenska Brukshundklubben (SBK), 
tävlingssekreterare inom lydnad, bruks samt rally. Tävlar själv i rallylydnad. Jobbar aktivt i lokal 
tävlingssektorn. Jag har jobbat i flera styrelser med olika uppdrag, ex Kommunalt, fackliga uppdrag samt 
SBK-klubbar. 

Helene Nilsson – nyval 
Är 38 år snart, ringsekreterare sedan 2014, CUA sedan 2018-19 (mins inte exakt), dömer inofficiellt sedan 
2018. Ordförande i Chihuahuacirkeln, rasklubb för chihuahua, sedan 3 år tillbaka. Ledamot i Svenska 
Dvärghundklubben (SDHK), tidigare suppleant, kommer kliva av det uppdraget nu i mars. Har där varit 
styrelsens representant i BPH-gruppen. Tidigare ledamot Pekingeselogen. Redaktör för Chihuahuacirkelns 
tidning som går i tryck 3–4 ggr/år. Sitter i avelskommittén för Chihuahuacirkeln, arbetar för närvarande 
med nya RAS. Sitter i den lokala brukshundklubbens utställningskommitté, har inofficiell utställning 
årligen och en officiell utställning ca var tredje år. Uppfödare av chihuahua sedan 2012. Ställer ut 
internationellt men lite lugnare med det nu pga småbarn. Tidigare kört mycket agility men aldrig haft en 
hund som kunnat hävda sig på tävlingsbanorna så det har varit som hobby.  

Emma-Maria Luttrén – nyval 
Jag är ensamstående och jobbar inom vården. Har just nu tre hundar av rasen hovawart hemma som är 9, 
3 och 1,5 år gamla. Jag tävlar lydnad och bruks. Är ledamot i Svenska Hovawartklubben Södra 
lokalområdes styrelse sedan ca 7 år tillbaka. Arbetande hundar engagerar mig och jag brinner för 
bruksprov/arbetsprov och mentalitet. Jag har haft en valpkull.  



Från: Pia schröder wesaborg@hotmail.com 

Skickat: den 4 mars 2022 11:38 

Till: Småland-Ölands Kennelklubb 

Ämne: Sv: Motion 

En fråga som fler och fler etablerade uppfödare ställer sig är, hur ska vi agera med valpar som vi 

säljer nä det gäller avelsbiten. Hur kan vi hindra vissa valpar/hundar att gå vidare i aveln? Hundaveln 

har exploderat och kanske mindre nogräknade tikägare parar fast det inte överensstämmer med SKK 

och rasklubben rekommendationer. 

Lyssnade för någon vecka sedan om en dragning från SKK ang vårt "RAS". Här kom som exempel 

tandfel upp så som varande en punkt gällande alla våra raser, ett korrekt bett. Men, idag när jag 

säljer en valp med ett kraftigt överbett så står det uttryckligen på besiktiningsintyget, men det är allt. 

Ett annat "fel" kan vara felfärgade, övertecknade och fel pälskvalitet. Alla fel som syns redan vid 

valpbesiktningen. 

Mitt förslag för att stävja att hundar med av rasklubb eller SKK påpekade icke önskvärda i aveln ska 

kunna blockas enkelt hos SKK. 

Idag är det en synnerligen besvärlig procedur att spärra en hunds registeringsbevis så att inga valpar 

kan registreras efter aktuell hund. Dett bör även kunna gälla om man tex säljer eller ger bort en 

vuxen hund som inte längre ska gå i avel. Utomlands tycks det vara vanligt att man steriliserar små 

valpar innan leverans, vilket för mig verkar hemskt. 

Så mitt förslag är en förenklad procedur när det gäller att spärra en hund hos SKK från att gå i avel. 

Detta i ett försök att stoppa icke önskvärda individer i aveln. 

Pia Schröder 

 

 

 

Styrelsens svar angående motionen från Pia Schröder 

Medlemmar knutna till samtliga av SKKs organisationer lyder idag under ett gemensamt regelverk 

som är framtaget för och av myndigheter samt intresseorganisationer. Det regleras bland annat i 

både SKKs grundregler, konsumentköplagen och i svensk djurskyddslagstiftning. Detta regelverk är 

strukturer som tydligt talar om vad som förväntas av uppfödare, säljare och köpare av djur. 

Avvikelser och överträdelser av dessa regelverk skall självfallet beivras och därtill meddelas till 

respektive berörd instans i varje enskilt fall. Där får också frågan prövas på ett rättssäkert sätt utan 

att det riskerar att bli en godtycklighet.  Med svaret ovan så yrkar Småland-Ölands Kennelklubbs 

styrelse avslag på den inkomna motionen.  


