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Verksamhetsberättelse 2020 för Hjorthundklubben 
 

Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Styrelse 
Styrelsen har bestått av  
Stefan Hagstedt, ordförande 
Mareijke Hjelm Saari, vice ordförande, ledamot 
Ann-Cathrine Bankler, sekreterare, ledamot 
Ingrid Melbi, kassör, ledamot 
Tina Strindberg, webmaster, ledamot 
Karin Hurtig, suppleant 
Lars Gunnar Svensson, suppleant 
 
Valberedning 
Malin Åbbel Fjell, sammankallande 
Marie Ohlsson  
Pia Thungren 
 
Styrelsen har haft ett konstituerande möte samt tio protokollförda telefonmöten.  
Mejlkonversation har skett löpande. 
 
Händelser och aktiviteter under året 
 
Året har präglats av den coronapandemi som härjat i landet och som inneburit att aktiviteterna i 
klubben har begränsats. 
 
 Årsmötet ägde rum digitalt den 25-27 maj 2020.  
 Hjorthundspecialen, som är vår hundutställning öppen för skotska hjorthundar, var planerad 

till den 26 juli i Strömsholm men fick ställas in pga. pandemin.  
 Stockholms Hundmässa där Hjorthundklubben brukar delta med en mycket uppskattad 

rasmonter, ställdes också in. 
 Tidning Hjorthunden har getts ut i tre nummer.  
 Klubben har även gett ut en medlemsmatrikel. Samtidigt med medlemsmatrikeln 

distribuerades också en flyer som innehöll en presentation av den nya styrelsen. 
 Utöver tidningen har styrelsen kommunicerat med medlemmarna via Facebook samt 

hemsidan, www.hjorthundklubben.se 
 I augusti ordnades en Hjorthundspromenad i Snogeholm, Skåne. Det var stor uppslutning 

med hela 15 hjorthundar som deltog.  
 I september ordnades en hjorthundsträff i Stoxa, Märsta där det fanns möjlighet att pröva på 

både lure coursing och utställning men också att få tips om hur man ”trimmar” en hjorthund. 
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Allt genomfördes med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att 
undvika smittspridning. 27 hjorthundar deltog.  

 Under hösten ordnades också en mindre hjorthundspromenad i Borås. 
 För att locka nya medlemmar har vi haft olika kampanjer på bland annat Facebook och på 

hemsidan. Vi ser att det har lett till ett antal nya medlemmar under 2020. Vi har också 
personligen kontaktat uppfödare för att diskutera ett eventuellt valpgåvomedlemskap.  

 Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att överföra medlemsadministrationen till SKK. 
Medlemmarna har fr.o.m. 1 januari 2020 fått avisering om betalning av medlemsavgiften från 
SKK. Medlemskapet – som tidigare gällt för kalenderår – är numera ”rullande”. 

 Årsbästalistan för utställning har upprättats men underlaget har varit begränsat eftersom det 
endast varit två utställningar under året.  

 En årsbästalista för lure coursing har också upprättats. Det har under året varit 5 tävlingar.  
 Årsbästalistorna kommer att presenterats på hemsidan, Facebook samt i tidningen 

Hjorthunden.  
 Årsboken med dess resultat är upprättad och inskickad till Vinthundklubben. 

 
Verksamheten i siffror 
Under året 2020 hade klubben 
 
114 huvudmedlemmar 
13 hedersmedlemmar  
17 familjemedlemmar 
16 valpgåvomedlemskap 
 
Det ger ett totalt medlemsantal på 160 (under 2019 hade föreningen 132 medlemmar).  
 
Finansiering 
All verksamhet har finansierats av medlemsavgifter 
 
Kommittéer och arbetsgrupper 
Det arbete som påbörjades 2019 med RAS avslutades under 2020.  
 
Firmatecknare 
Stefan Hagstedt, ordförande 
Ingrid Melbi, kassör 
 
Revisorer 
Mikael Nordström 
Maarit Viitala 
 
Revisorssuppleant 
Michael Pålsson 
Susanne Sundblad 
 
Hemsida 
Tina Strindberg 
 
Tidningen Hjorthunden, ansvarig utgivare 
Stefan Hagstedt 
 
Tidningen Hjorthunden, redaktör 
Maria Eriksson 
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Valpförmedlare 
Maarit Viitala 
 
Utbildning 
Klubben har inte bedrivit någon utbildning i år. 
 
Kontaktperson Norge 
Kirsten Walhovd 
 
Kontaktperson Finland 
Marja-Leena Arhima-Oinonen 
 
Kontaktperson Danmark 
Jeanette Clausen 
 
Shoppen 
Shopen tillhandahåller gamla championatböcker samt den senaste som omfattar åren 2011–2015. 
Under 2019 togs också fram ett antal vykort av hjorthundar som finns för försäljning från shopen.  
 
Slutord 
Styrelsen har en förhoppning om att klubben under kommande år ska kunna arrangera ytterligare 
aktiviteter och då inte minst Hjorthundspecialen. 
 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt har bidragit under det gångna 
verksamhetsåret. Vår klubb har medlemmar spridda över hela landet och vi är alltid i behov av 
insatser från våra medlemmar för att kunna fortsätta bedriva en levande ideell verksamhet. Tack 
till alla som tog möjligheten att delta i våra aktiviteter, för glada tillrop och trevligt umgänge! 
 
Stefan Hagstedt, ordförande, 
Mareijke Hjelm Saari, vice ordförande, ledamot 
Ann-Cathrine Bankler, sekreterare, ledamot 
Ingrid Melbi, kassör, ledamot 
Tina Strindberg, webmaster, ledamot 
Karin Hurtig, suppleant 
Lars Gunnar Svensson, suppleant 
 



Resultaträkning Corbis

Hjorthundklubben 210113

År      2001 - 2012 Senaste ver.nr:  59  

RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER År Föreg. år

Försäljning 39 121
Momsfria intäkter
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter 39 121

Varor, material noch externa kostnader -22 551
Personalkostnader
Övriga kostnader -5 170
Summa rörelsekostnader -27 721

RÖRELSERESULTAT 11 400
FÖRE AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

ÅRETS RESULTAT 11 400



Balansräkning Corbis

Hjorthundklubben 210113

År      2001 - 2012 Senaste ver.nr:  59  

TILLGÅNGAR År Föreg. år

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Byggnader och övrig fast egendom
Maskiner och inventarier
Övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Lager och pågående arbeten
Kundfordringar
Övriga fordringar
Kassa och andra likvida medel 181 927 162 937
Summa omsättningstillgångar 181 927 162 937

SUMMA TILLGÅNGAR 181 927 162 937

EGET KAPITAL

Eget kapital 173 447 162 046
Obeskattade reserver
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL 173 447 162 046

SKULDER

Låneskulder
Skatteskulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder 8 480 891

SUMMA SKULDER 8 480 891

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 181 927 162 937



Revisionsberättelse

Till årsmötet i Hjorthundklubben

Vi, som valdes till revisorer i Hjorlhunclklubtren vid årsmötet 2019, har granskat

årsr:eclovisrringen och räkenskaperna samt styrel setrs ttirvaltn in g i

Hiorlhunclklubben f'ör år 2020.

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och ttirvaltningen.

Vårt ansvar är att uttala oss om reclovisrringen och förvaltrringen på grunrival ar''

vär revision.

Revisiolen har utforts i enlighet rned god revisionssed i Sverige. Det innebär att

vi planerat och genornfort revisionen för att i rimlig grad ftirsäkra oss c,m att

reilovisningen inte innehåller r,äsentliga felaktigheter. \iår revisiotr inne{zrttar att

granska rurtlerlagen for belopp och annan intbrmation i räkenskapshatrrilinga.rna'

I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipema och st-\'l"elsens

tillärnpning av clem samt att lredöma den samlade informationeu i

reclovisrringen. Vi har granskat r,äsentliga beslut, åtgärcler och itjrhållancien i

foreningen tbr att kunna beclöma orn någon styrelseledamot eiler kassörett har

handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanclen nedan'

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed. var'[it' r'i
tillstryker
. att resultaträkningeir och balansräkningen fastställs

Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i stricl rneci

tbrerringens staclgar, varför vi tillstyrker
. att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ausvarsfi'ihet för räkensl<ap',sårct

2020.

Sundborn den 3 februari 2OZA Halistahammar f 0. f*t.,-,ari 202{}
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Mikael Norclström Maarit Viitala


