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Centralstyrelsen  
 
Vid årsmötet i april 2018 gjordes följande val till centralstyrelsen:  
Agneta Gilstig Forsell, riksordförande 1 år fyllnadsval  
Anna-Lena Mann, vice riksordförande, 2 år 
Gabriella Rönn Larsson, ledamot för två år 
Zaima Erlandsson, rikskassör för två år  
Jeanette Johansson Wandell, ledamot fyllnadsval för ett år   
Ingela Andersson, ledamot för ett år   
Mona Johansson, ledamot för ett år  
Frida Arnlund, suppleant för två år  
Tommy Holmertz, suppleant för ett år  
  
  
Uppgiftsfördelning  
Sekreterare under verksamhetsåret 2018 var Jeanette Johansson Wandell 
Till ny adjungerande sekreterare utsågs Marianne Brunnström i juli 2018.   
  
Förändring över året inom styrelsen   
Agneta Gilstig Forsell avsa sig uppdraget som riksordförande i centralstyrelsen den 17 dec 2017 via mail.  
  
Möten   
Efter årsmötet har 7 protokollförda möten genomförts (varav två av dem genomförda under samma dag 
p.g.a. uppdelat möte) under 2018.  
  
Närvaro:   
Agneta Gilstig Forsell: Närvarande vid 7 möten. Avgick sedan.  
Zaima Erlandsson:  Närvarande vid samtliga möten 

Anna-Lena Mann: Närvarande vid 7 möten och 2 över telefon 
Frida Arnlund:  Närvarande vid 7 möten 

Gabriella Rönn Larsson: Närvarande vid alla möten 
Jeanette Johansson Wandell: Närvarande vid 7 möten och över telefon 2 gånger 
Ingela:  Närvarande 2 gånger och över telefon 2 gånger  
Tommy: Närvarande vid ett möte  
Monica Johansson: Ej närvarande vid något möte 
  
Övriga poster  
Revisorer   
För verksamhetsåret 2018 var Örjan Langborg ordinarie revisor samt Bengt Åke Lindhé revisorssuppleant.  
  
Valberedning  
Vid årsmötet i april valdes Jan-Lennart Andersson (sammankallande), Carina Mann och Susanne Ahlén 
valberedning.   
  
Medlemsregistrator  
Marianne Groth   
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Statistik över medlemsantal och verksamhet  
  
Medlemsantal  
Medlemsantalet minskade med 5,6% från 2018.01.15 till 2019.01.15 (det årliga datumet för avräkning av 
statistik).    
 

 
Antal medlemmar i hela Svenska Hundklubben mellan 2008 till 2019.  
Avräkningsdatum för statistiken är 15 januari.  
  
Efter 15 januari har Södertälje ökat med 11 medlemmar, Eskilstuna med 8, Uppsala med 15, Västerås med 1. 
VSN och Värmland ingen förändring. Den nya lokalklubben i Kristianstad har fått en hel del uppmärksamhet 
och kommer att börja få in medlemmar under andra kvartalet.  
 

 
Antalet medlemmar i lokalklubbarna Södertälje, Eskilstuna, Uppsala, Västerås och VSN mellan 2008 till 2019. 
Avräkningsdatum för statistiken är 15 januari.  
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Centrala verksamheten  
 
Prov & Tävling 
Den centrala verksamheten med antal avlagda arbetsprov i personspår, personsök och föremålssök samt 
tävlingsstarter i tävlingslydnad var relativt stabila mellan verksamhetsåren 2017 till 2018, vilket kan anses 
positivt efter en tidigare generell stor nedgång.      
 

 
Antal avlagda prov i personspår, personsök och föremålssök, samt tävlingsstarter i tävlingslydnad mellan 
2008 och 2018.  
 
Utställning 
Utställningsverksamheten har visat en ökning med 44 % (från 686 till 989 anmälda) i antal utställda hundar 
från 2017 till 2018 års verksamhet. 
 

 
Antal anmälningar till utställning mellan 2008 till 2018.   
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Nyckelbeslut   
  
Uppdrag från årsmötet  
Vid SHK ordinarie årsmöte 2018 uppdrogs centralstyrelsen inga speciella uppdrag.  
 
  
Externa samarbeten  
Svenska Hundklubben avslutade försök att fortsätta sitt samarbete med internationella 
organisationen Alianz Canine Worldwide (ACW) efter försök över telefonsamtal, emails på spanska och 
engelska till ordförande ej besvarades. 
 
Svenska Hundklubben startade sin ansökan till att starta ett nära samarbete med International Kennel 
Union, IKU. En handlingsplan tillsammans med IKUs President och Sekreterare för att lära känna varandra 
har gjorts och startats. Kontrakt och slutgiltigt samarbetsavtal kommer att vara klart under våren 2019 och 
skrida i verket som senast januari 2020. UK har jobbat igenom IKUs regler och är nu i dialog med deras 
styrelse.  
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Huvudklubbens ekonomi  
 
Resultat 
2018 Resultat = -10 701 kr  
2017 Resultat = +4 417 kr  
2016 Resultat = -71 498 kr  
2015 Resultat = -54 413 kr  
  
Det negativa resultat för klubben kan främst hänföras till utställningskommitténs faktiska kostnader, som 
kraftigt överskred än väl "optimistisk" kostnadsbudget. 
 
Lån  

• LK Uppsala har en låneskuld på 42 860 kr att betala inom 6 år 
• LK Värmland har en låneskuld på 10 000 kr betalas under 2019  

  
Fondplacering  
Nordea Stratega 10 är en blandfond lågrisk med en avkastning på 1 267 kr under 2018 
 

Kommittéerna och verksamhetsområden   
Följande avsnitt är skrivet av respektive kommittéordförande eller ansvarig person i kommitteen.   
  
Arbetsprovskommittén (APK)  
Kommitténs sammansättning har beståtts av följande personer:  
Ordf. Lennart Larsson, Jan-Lennart Andersson, Tommy Holmertz, Marie Svenberg, Martina Andersson och 
Yvonne Jagersten.  
APK har utbildat fyra nya domare i personsök.  
Det skulle ha genomförts en revidering utav spårprov, personsök och föremålssök under 2018. Men den har 
inte kunna göras klart då det kom in synpunkter från lokalklubbarna så att APK var tvungna att börja arbetet. 
Denna revidering kommer ut under 2019.  
 
Under 2018 hade APK två möten. 
 
Under året har följande prov avlagds:  
Personsök  14, 10 st godkända  
Föremålssök 25 st, 22 st godkänd  
Spårprov 71 st, 50 godkända   
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Centrala tävlingskommittén (CTK)  
Kommitténs sammansättning har beståtts av följande personer:  Ordf. Yvonne Jagersten, Mallan Swärdh, 
Agneta Joelsson, Ann-Marie Ollsen, och Ingela Andersson. 
 
2018-09-01 började de nya reglerna för tävlingslydnad att gälla. 
2018 ökande antalet anmälda lydnadsekipage med 50% mot föregående år 
CTK har använt sig aktivt utav sociala medier för att synas mer och kommer att fortsätta med detta under 
2019 tillsammans med webmaster för hemsidan och MMK ordförande.  

• Antal tävlingar totalt var 11 st 
• Antal tävlande ekipage  90 st. 
• Inga inställda tävlingar under 2018.  

 
CTK vill speciellt tacka alla funktionärer och domare som gjort detta fantastiska år möjligt. Vi ser fram emot 
ett nytt fantastiskt år 2019. 
 
 
Utställningskommittén (UK) 
Ordförande: Gabriella Rönn Larsson 
Övriga i kommitten under året: Carina Mann, Marianne Brunnström, Zaima Erlandsson, Beatrice Saxin. 
 
Verksamheten i utställningskommittén gick över förväntan förra året med en tillväxt på ca 300 utställare. 
Ett fokus på utländska domare i kombination med ökad marknadskommunikation tror vi kan vara en 
bidragande faktor till denna positiva tillväxt. 
 
Under året har UK anpassat och kompletterat material samt utrustning då tidigare utrustning var sliten och 
ej anpassad för ändamålet. 
 
Under året har UK fortsatt utvärdera Mg Events avseende anmälan, rosetter och övriga tjänster med ett 
positivt resultat. En dialog mellan UK och MG pågår löpande för att ständigt förbättra tjänsterna och 
flexibiliteten. 
 
Under året har ett nytt evenemang sett dagens ljus, Guldcupen, där BIR och BIM vinnande hundar under 
2018 möttes för att erhålla vandringspokalen. 
 
Övrig verksamhet har varit ringsekreterarutbildning, 2017 års domarutbildning avslutades under 
vårterminen. 
Regelverket granskades och anpassades till aktuell verksamhet. 
 
En diskussion med den internationella organisationen International Kennel Union,  (IKU) påbörjades under 
hösten med förhoppningen om att ett samarbete ska bli verklighet under 2019. 
 
Under 2018 har UK i samarbete med AK påbörjat ett arbete med regler och förhållningssätt till våra nya 
rasklubbar. 
 
Ett projekt med att ta fram en hund och avelsdatabas påbörjades i samarbete med AK, rasklubbarna samt 
webmastern. 
 
Under året blev det många och långa möten för att säkerställa en god verksamhet med fokus på att ge våra 
utställare professionella och trevliga utställningar samt med sikte på att fortsätta utvecklas och växa.  
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Avelskommittén (AK)  
Ordförande Gabriella Rönn Larsson. Övriga i kommittén var Beatrice Saxine, Gabriella Rönn Larsson och 
Carina Mann.  
  
 
 
SHK Hundtest   
Årets verksamhet började med en del inställda arrangemang. Bland annat fick uppdateringsdagen för 
hundtestfunktionärer fick ställas in för andra året i rad. Beteendekunskapskurs 1 fick endast 1 anmälan och 
fick ställas in. Av 5 stycken SHK hundtest genomfördes 3 stycken, 2 stycken fick ställas in. Antalet deltagande 
hundar på årets tester var 14 stycken. 
 
Lämplighetstest för Service och Signalhundar har genomförts vid 4 tillfällen, 2 tillfällen i Jönköping och 2 
tillfällen i Södertälje. Antalet hundar på dessa tester var 21 stycken hundar.  
  
Utbildningskommittén (UBK)  
Årets stora händelse i UBK är att ni arrangerar en ny basutbildning. Där är det 8 deltagare, 5 från Södertälje 
och 3 från Uppsala. Det kommer bli 8 nya valp och vardagslydnads instruktörer.  
 

Kommittén bestod av:   
Ingela Andersson, sammankallande  
Per-Ola Andersson  
Jan-Lennart Andersson  
  
Fem telefonmöten har hållits.  Vi har planerat verksamheten för 2019 samt gjort en budget. Vi arbetar med 
målstyrt arbete, har en målplan och en handlingsplan.  
 
 

Hemsidan – ord från nya webmasters   
Under 2018 har den centrala hemsidan underhållits med information löpande av flera webmasters samtidigt 
som en ny hemsida byggdes, dock stoppades planerad lansering av hemsidan då den ej godkänts av 
centralstyrelsen. 
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Sociala medier Facebook och Instagram 
Facebook 
Under 2018 startades en ny Facebook sida ”Svenska Hundklubben SHK”. På 9 månader (juni 2018 - mars 
2019) har vi fått 675 följare. Vår fototävling under HT18 nådde 26,800 personer som mest (ett enda inlägg). 
 
Inläggstyper bäst genomsnittlig räckvidd: 
Länk: 1118 
Foto: 759 
Delad video: 318 
Status: 207  

Genomsnittlig interaktion: 
Foto: 139 
Länk: 115 
Delad video: 26 
Status: 

 
Analysen visar att bilder och inlägg där våra medlemmar får själva vara med och påverka är otroligt populära 
och det är igenom sådana inlägg vi kan dra ännu mer uppmärksamhet till klubben och dess verksamhet.  
 
Svarshastigheten på SHKs facebook timmar är endast två timmar och är en nivå utav service vi ska jobba för att 
bibehålla under 2019.   
 
Instagram 
Under de senaste 9 månaderna (juni 2018 - mars 2019) har instagramkontot ”Svenska_Hundklubben_SHK” fått 
153 följare på totalt 35 inlägg. Snittet är en räckvidd på ca 110. Målet för 2019 är att lägga ut 52 inlägg på 
instagram och ha 300 följare.  
 
Instagram och Facebook är båda sociala medier men de används otroligt olika och har olika målgrupper. Detta 
kommer i Marknads och Media Kommitteen under 2019 att sättas ner på pränt när Ordförandegruppen har 
levererat sina kapitel på förslag hur Marknadsföring och Sociala medier ska hanteras. Tillsammans kommer 
arbetet kring sociala medier att lyftas ännu mer. 
 

Publikationen Våra Hundar  
Ansvarig redaktör: Annika Ahlberg-Valdna 

Ansvarig utgivare: Första delen utav Agneta Gilstig-Forsell, sedan Anna-Lena Mann. 

Under 2018 gavs fyra nummer ut.   Två digitala och två i papper.  
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Slutord  
 
Det är positivt med en ökande trend i utställningsverksamheten under 2018. Tävlingslydnaden har tagit 
ytterligare ett ordentligt steg framåt och det är otroligt kul att ha sådana drivande kommittéer i verksamheten.  
 
Arbetsgruppen bestående utav lokalklubbarnas ordföranden har börjat leverera ett resultat utav sitt oerhört 
uppskattade och gedigna arbete med klubbens styrande dokument och organisationshandbok. Detta kommer 
under 2019 att börja publiceras på hemsidan allt eftersom CS godkänner dem. CS vill passa på och tacka dessa 
drivande personer bakom detta arbete. 
 

Det noggranna och tydliga arbete IKU lägger ner för att bygga en stark relation med vår klubb för att kunna 
berika SHKs verksamhet när avtal är påskrivet är imponerande och lugnande. Tidigare erfarenheter med 
internationella organisationer är att organisation inte är närvarande överhuvudtaget. IKUs President kommer på 
besök till SHK Festivalen 2019, samt bjuder in två från CS till Moskva i maj 2019. De har redan satt CS i kontakt 
med andra klubbar från andra länder. Det är med en positiv anspänning vi ser fram emot vad de kommande 
åren kommer att ge.  

 
CS vill även tacka Marianne Brunnström för hennes arbete och stöd som adjungerande sekreterare. En insatts 
som har varit fantastisk i år. 
   

Centralstyrelsen 14 april 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________________                                         ____________________________ 
Agneta Gilstig Forshell Anna-Lena Mann 
Riksordförande – avgången 2018-12-17 Vice Riksordförande 
 
 
____________________________                                   ____________________________ 
Zaima Erlandsson Jeanette Johansson Wandell 
Rikskassör Sekreterare 
 
 
____________________________                                   ____________________________ 
Gabriella Rönn Larsson Mona Johansson 
Ledamot Ledamot 
 
 
____________________________                                   ____________________________ 
Ingela Andersson Tommy Holmertz 
Ledamot 1:e Suppleant 
 
 
____________________________ 
Frida Arnlund 
2:e Suppleant 
 

 




