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Verksamhetsberättelse 2022 för Hjorthundklubben 
 

Verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 
 
Styrelse 
Styrelsen har bestått av  
Stefan Hagstedt, ordförande 
Lars Gunnar Svensson, vice ordförande, ledamot 
Ann-Cathrine Bankler, sekreterare, ledamot 
Ingrid Melbi, kassör, ledamot 
Tina Strindberg, webmaster, ledamot 
Karin Hurtig, suppleant 
Pernilla Sjöstrand, suppleant 
 
Valberedning 
Malin Åbbel Fjell, sammankallande 
Mareijke Hjelm Saari 
Erja Warell 
 
Styrelsen har haft ett konstituerande möte samt tretton protokollförda digitala möten.  
Mejlkonversation har skett löpande. 
 
Händelser och aktiviteter under året 
 Årsmötet ägde rum i Upplands Väsby den 27 mars 2022 i anslutning till Vinthundklubben 

Östras utställning.  
 Hjorthundspecialen, som är vår utställning för skotska hjorthundar, kunde efter ett uppehåll på 

två år, hållas den 31 juli. Den ursprungliga planen var att Specialen skulle hållas vid 
Strömsholms slott men några månader innan drog Strömsholm sig plötsligt tyvärr ur 
arrangemanget. Det blev istället Apalby i Västerås som fick ta emot utställningen. 47 
hjorthundar var anmälda. Domare var Barbara Heidenreich från Kanada (kennel Fernhill). 
Barbara har haft och fött upp hjorthundar i 50 år. Efter genomgång av alla hjorthundar som 
tävlade i olika klasser avslutades utställningen med lite mingel med smörgåstårta – stort tack till 
Maarit Viitala som donerat denna. 

 Stockholms Hundmässa kunde arrangeras efter en paus på två år. Klubben har tidigare år haft 
en mycket uppskattad rasmonter men detta år fanns det tyvärr inte resurser att ordna en sådan 
rasmonter 

 Tidning Hjorthunden har getts ut i tre nummer där nr 2 var ett extratjockt specialnummer. 
 Klubben har även gett ut en medlemsmatrikel. 
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 Styrelsen har fortlöpande kommunicerat med medlemmarna via Facebook samt hemsidan, 
www.hjorthundklubben.se 

 En representant från styrelsen har deltagit i två webinarier anordnade av SKK; Att utvärdera 
ett hälsoprogram och Att arbeta med RAS. 

 Under året har anordnats Hjorthundsträffar på olika platser. 
o I början av januari ordnades en träff på Molstabergs säteri utanför Gnesta. Här fanns 

möjlighet för hjorthundarna att springa i en stor inhägnad. Det hade snöat rejält under 
natten vilken gjorde hjorthundarna extra förtjusta. Träffen avslutades med fika på 
parkeringen. 

o I juli ordnades en Hjorthundsträff i Upplands Väsby (Stockholms Hundsportcentrum). 
Har fanns tillfälle både till utställningsträning inför Specialen och till hjorthundsspring. 

o I oktober bjöd Lena Grundén Danielsson och Magnus Danielsson in till en 
hjorthundsträff i Kållandsö. I ett strålande höstväder gick en promenad i härliga 
omgivningar. Dagen avslutades med korvgrillning. 

 Årsbästalistan för utställning har upprättats.  Det har varit totalt 51 utställningar under året (37 
SKK utställningar och 14 SvVK utställningar).  

 En årsbästalista för lure coursing har också upprättats. Det har under året varit 7 tävlingar och 
hjorthundar har deltagit på samtliga tävlingar.   

 Årsbästalistorna kommer att presenterats på hemsidan, Facebook samt i tidningen 
Hjorthunden.  

 Klubben har lämnat bidrag till Vinthundklubbens årsbok. 
 Svenska Vinthundklubben arrangerade en exteriördomarkonferens för sina raser. 

Hjorthundklubben hade representanter som deltog i denna konferens. En arbetsgrupp i 
klubben hade tagit fram ett underlag inför konferensen som bl.a. innehöll ett 
domarkompendium. Kompendiet finns att ladda ner på klubbens hemsida. 

 En Championbok för åren 2016-2020 har tagits fram (stort tack till Inger Johanne Lovik som 
gjorde detta möjligt). En länk till denna och även till tidigare upplagor finns på hemsidan och 
kan laddas ner. 

 På hemsidan finns även en länk till en Valpförteckning som visar valpar födda fr.o.m. 1952 
t.o.m. 2022, föräldrar till kullen och kullens uppfödare. Förteckningen, som har tagits fram av 
Sonya Iwemyr en av grundarna till klubben, kommer att uppdateras årligen.  
 

 
Verksamheten i siffror 
Klubben hade vid utgången av 2022 ett totalt medlemsantal på 189 (under 2021 hade föreningen 
192 medlemmar, under 2020 160 och 2019 132 medlemmar) fördelat enligt följande. 
 
2022   2021 
 
143 huvudmedlemmar  128 huvudmedlemmar 
12 hedersmedlemmar   12 hedersmedlemmar 
17 familjemedlemmar  21 familjemedlemmar 
17 valpgåvomedlemskap  31 valpgåvomedlemskap 
 
 
Finansiering 
All verksamhet har finansierats av medlemsavgifter. 
 
Den enskilt största kostnadsposten är tryckning av tidningen. Den kostnaden har ökat med ca 
30 % under året. Styrelsen kommer under det kommande året att undersöka möjligheterna att 
minska den kostnaden – med bibehållen kvalité på tidningen. 
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Firmatecknare 
Stefan Hagstedt, ordförande 
Ingrid Melbi, kassör 
 
Revisorer 
Per Flock 
Maarit Viitala 
 
Revisorssuppleant 
Michael Pålsson 
Susanne Sundblad 
 
Hemsida 
Tina Strindberg 
 
Tidningen Hjorthunden, ansvarig utgivare 
Stefan Hagstedt 
 
Tidningen Hjorthunden, redaktör 
Maria Eriksson 
 
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 
 
Slutord 
 
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! Vi ser 
fram emot hjorthundsåret 2023. 
 
Stefan Hagstedt, ordförande, 
Lars Gunnar Svensson, vice ordförande, ledamot 
Ann-Cathrine Bankler, sekreterare, ledamot 
Ingrid Melbi, kassör, ledamot 
Tina Strindberg, webmaster, ledamot 
Karin Hurtig, suppleant 
Pernilla Sjöstrand, suppleant 
 



Resultaträkning Corbis

Enskild firma 230122

År      2301 - 2312 Senaste ver.nr:  0  

RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER Period Period f.år Föreg. år

Försäljning 71 288 71 288
Momsfria intäkter
Övriga intäkter 263 263
Summa rörelseintäkter 71 551 71 551

Varor, material noch externa kostnader -62 868 -62 868
Personalkostnader -731 -731
Övriga kostnader -8 898 -8 898
Summa rörelsekostnader -72 497 -72 497

RÖRELSERESULTAT -946 -946
FÖRE AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

ÅRETS RESULTAT -946 -946



Balansräkning Corbis

Enskild firma 230122

År      2301 - 2312 Senaste ver.nr:  0  

TILLGÅNGAR Period Period f.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 -2 000 -2 000 -2 000
Kassa och andra likvida medel 188 055 188 055 188 055
Summa omsättningstillgångar 186 055 186 055 186 055

SUMMA TILLGÅNGAR 186 055 186 055 186 055

EGET KAPITAL

Eget kapital 186 055 186 055 186 055
Obeskattade reserver
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL 186 055 186 055 186 055

SKULDER

Låneskulder
Skatteskulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

SUMMA SKULDER

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 186 055 186 055 186 055
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Revisionsberättelse

Till årsmötet i Hjorthundklubben
Orga nisationsn u mmer 802418-0955

Vi, som valdes till revisorer i Hjorthundklubben vid årsmötet2022, har granskat
årsredovisningen och bokföringen samt verksamheten och styrelsens förvaltning i

Hjorthundklubben för år 2022.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna, verksamheten och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om resultaträkningen och balansräkning,
verksamheten och förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed.

Vi har planerat och genomfort revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i

strid med föreningens stadgar. Granskningen har undersökt om verksamheten har
genomförts i enlighet med klubbens stadgar.

Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför vi tillstyrker att
resu ltaträ kn i ngen och balansrä kn i ngen faststäl ls.

Enligt vår bedömning har styrelsens ledamöter inte handlat i strid med föreningens stadgar
och vi bedömer att verksamheten har genomfctrts i enlighet med stadgarna, varför vi
tillstyrker att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2022.

Ekerö 2023-02-05 Hallstahammar

ll,oa , aÖ,.3

Per Flock Maarit Viitala
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