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Dagordning för ordinarie årsmöte för Svenska Dalmatiner sällskapet lördagen den 28 maj 
klockan 11.00 i Jönköping Scandic Elmia 

§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Justering av röstlängd 

§ 3 Val av mötesordförande 

§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet. 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av person enligt § 7 mom 4. 

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

§ 8 Fastställande av dagordning 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning, redogörelse 
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen. 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 13 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

§ 14 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas 
tjänstgörlagsordning. 

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 

§ 16 Val av valberedning 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 -15 

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av 
aktivitetsgrupper eller medlemmar hänskjutits till styrelsen för behandling av 
årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till 
styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte hålls. Till ärendet skall 
styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till 
beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget 
under punkt 17 kan om årsmötet så beslutar ta ärendet till behandling men inte 
till beslut. 

§ 19 Årsmötets avslutning.  
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Den här sidan kan du anteckna på!  
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SVENSKA DALMATINER SÄLLSKAPETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 
Svenska Dalmatiner Sällskapets styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse 
avseende föreningens förvaltning för perioden 1/1 – 31/12 2015. 
 
Styrelse, arbetsutskott och övriga uppdrag 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av ordinarie ledamöterna Ordförande Louice 
Hagman, Marie-Louise Eriksson, Per-Owe Saleryd, Helene Burwall, Katarina Bäckman, 
Göran Filander och Hans Carlsson samt suppleanter Caroline Karlsson Tikkanen 1:a 
suppleant och Monica Engman 2:a suppleant. Vid konstituerande möte utsågs Caroline 
Karlsson Tikkanen till vice ordförande, Marie-Louise Eriksson till sekreterare och Helene 
Burwall till kassör. 
 
Arbetsutskottet har bestått av ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
 
Avelskomittén har bestått av Inger Hagbom, Berith Malm, Cecilia Andersson samt Lena 
Erlandsson med Inger Hagbom som sammankallande. 
 
Utställningskommittén har bestått av Göran Filander, Louice Hagman, Annika Filander, 
Hans Carlsson, Carin Säärele samt Reine Jansson med Göran Filander som sammankallande. 
 
Aktivitetskommittén har bestått av Katarina Bäckman, Mimmi Johnsson Berger, Ewa Fors 
samt Christina Holm med Katarina Bäckman som sammankallande. 
 
Revisorer ordinarie: Annika Nilsson och Anna Lindberg med Ewa Johansson och Jennie 
Odgaard som revisorssuppleanter 
 
Övriga funktionärer 
 
Redaktör för Dalmatiner-Kuriren Cecilia Ström 
 
Webmaster för SDS hemsida Katarina Nithamre 
 
Medlemsansvarig inklusive samordning av uppfödare, valphänvisning och omplaceringar 
Caroline Karlsson Tikkanen. 
 
Resultatredovisning ”vinstrikaste listan” Karin Håkansson 
 
Årsmöte, sammanträden, medlemsavgifter 
 
Ordinarie årsmöte hölls lördagen den 26 april 2015 i Västerås. 
 
Under 2015 har 9 protokollförda styrelsesammanträden hållits via telefonmöten utöver det 
konstituerande mötet som avhölls direkt efter årsmötet. 
Medlemsavgiften för 2014 har varit 260 kronor för enskild fullbetalande medlem och 50 
kronor för familjemedlem. Reducerad avgift för nytillkomna medlemmar som anmälts via 
uppfödare har varit 100 kronor. 
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 716 medlemmar. 
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Verksamhetsrapport från samordnare för uppfödarna, valphänvisningslistan, 
medlemshanteringen samt omplaceringsverksamheten. 
 
Arbetet har under det gångna året bestått av kontakter med uppfödare kring valphänvisningen. 
Det har innefattat distribution av blanketter, kontroll av att betalningar mm. 
 
Den 1a och 15e varje månad har uppgifterna sammanställts och skickats till webbmaster samt 
till rasinformatörerna. Uppfödarkontakterna har också omfattat hanteringen kring 
kennellänkarna på hemsidan. 
 
Arbetet för våra medlemmar innebär kontakter med både nuvarande och blivande medlemmar 
och SKK:s medlemsavdelning. Nya medlemmar får ett välkomstbrev med ett tidigare nummer 
av Dalmatiner Kuriren och ett inbetalningskort. 
 
Uppfödaranmälda valpköpare rapporteras in till SKKs medlemsavdelning. 
 
Via hemsidan kan intresserade personer anmäla sitt intresse för medlemskap.	
 
Under året har 5 hundar omplacerats till nya hem via klubbens omplaceringsverksamhet.
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Årsrapport från SDS avelskommitté för 2015 
 
Ett något turbulent år 2015. 
 
Avelskomittén som består av samma personer som förra året, Berith Malm, Lena Erlandsson, 
Cecilia Andersson och sammankallande Inger Hagbom, har haft 8 möten under året. 
 
Uppropet om hjärtfel har varit öppet även detta år och ett antal nya fall har inrapporterats. 
Samtliga inkomna rapporter sammanställdes och resultatet skickades till SKK med en 
förfrågan om hur vi bör hantera detta. Sammanställningen presenterades på ett medlemsmöte i 
Stockholm i december. 
 
70 hundar blev BAER- testade under året varav bara 9 stycken unilateralt och en testad döv. 
 
43 hundar blev HD-röntgade varav 24 stycken A, 13 stycken B, och 6 stycken C. 
 
Utropstecknet i valpkullsrapporten för 2015 är antalet valpar med blaffor som i år var ovanligt 
högt, 38 stycken av 172 födda valpar 
 
Antalet inregistrerade valpar från valpkullsrapporten är något lägre än förra året 132 (189 i 
SKK) i år mot 168 (198 i SKK) valpar förra året. 
 
Vi har haft flera samtal från blivande uppfödare som vill ha råd, mest om vilken hanhund som 
kan passa till deras tik men även andra frågor rörande uppfödning. 
 
Ett stort tack till Berith Malm som sedan två år förvarnat att hon slutar i Avelskomittén. 
Berith har under många år varit sammankallande och ledamot av SDS Avels kommitté. Vi 
kommer sakna Berith och hoppas få tillgång till hennes stora skatt av dalmatinerinformation 
även i fortsättningen.	 	
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Sammanställning av inkomna 
valpkullsrapporter 2015 

  Andra defekter   

Antal Kullar 18 Ett blått öga 5 
Totalt födda valpar 172 Två blåa ögon 1 

Hanar svarttecknade 67 
Helt eller delvis saknar 
eyeliner 

4 

Hanar levertecknade 15 
Helt eller delvis saknar 
nospigment 

4 

Tikar svarttecknade 70 
Döva testad med 
uppfödarmetoden 

5 

Tikar levertecknade 20 Döva (BAER) 0 

Inregistrerade  132 Bilateralt hörande (BAER) 15 

Dödfödda 20 Unilateralt hörande BAER 9 

Blaffor 38 Matstrupe förs. Avlivade 1 

Valpar som dött senare 2 Svansknyck 3 

Avlivade valpar 17 Navelbråck ej opererade 0 

En Testikel 3 Navelbråck lindrigt 0 
Ingen Testikel 0 Över/underbett 1 
Gultecknad med svart nospigment 0 Hjärtfel 1 
Orangetecknad m brunt nospigment 0        
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Årsrapport från Aktivitetskommittén (2015) 

Kommittén består av följande medlemmar:  

Sammankallande: Katarina Bäckman,   

Mimmi Johnsson Berger, Christina Holm och Ewa Fors.  

 Under 2015 har Svenska Dalmatiner-Sällskapets dragverksamhet haft två Grönt Kort-
utbildningar (21 utbildade), gemensamma träningar, 27 starter på draghundstävlingar varav 7 
starter vid Barmarks SM i Nybro, vilket resulterade i två medaljer – ett guld (Tony Holm) och 
ett silver (Tanja Starck). Svenska Dalmatiner-Sällskapet har funnits representerat vid 
gemensamma träffar inom Svenska Draghundsportförbundet (årsstämma och 
inspirationshelg). 

I samband med SDS årliga utställning genomfördes ett första försök med BPH.  Detta på 
initiativ av Ewa Fors och Veronica Dahlberg. Vilket blev upprinnelsen till att vi under 
verksamhetsåret kommer inrätta en mentalkommitté. 

Årsrapport från Utställningskommittén 

Utställningskommittén har under året bestått av Göran Filander (sammankallande), Louice 
Hagman o Carin Säärele, Hans Carlsson och Reine Jansson. 

Under 2014 har SDS haft sin årliga Riksutställning på Tångahed i Vårgårda., Den 
genomfördes som två officiella utställningar.  

På lördagens utställning var domaren Marie Bailey Irland.  BIR blev med Cert och 
Championat! Assiduitas Lill Ladida samt BIM med Cert Jilloc´s Enter the Stage. 

På söndagen var det Irina Petrakova från Ryssland som dömde. Hon valde till BIR med Cert 
Mellanmöllan Honey Pie samt BIM med Cert blev Jilloc´s Expensive Taste. 

SDS officiella utställningar i Iggesund samt Helsinborg Handhas tekniskt av Nedre Norra och 
Södra Aktivitetgrupperna. 

Utställningen i Iggesund den 9 maj. Domare där var Anette Edlander. BIR med cert blev 
Jilloc´s Custom made och Bim blev Ch Timankas Sweetness is my weakness. Cert tik blev 
Jilloc´s Eya Candy 

Vår officiella specialutställning i Helsingborg 13/9, domare Aase Jacobsen Norge, BIR CH 
Mellanmöllan Honey Pie.  BIM och Cert blev Kernehusets Bacardi samt Cert tiken blev 
Spotdog´s Diamond Dash. 

Från utställningskommittén vill vi passa på att säga att vi hade ett mycket bra och roligt år 
2015 och hoppas på att det blir lika givande 2016. 

Tack för i år och förtroendet. 
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Publikationer 

Medlemsbladet Dalmatiner Kuriren som är registrerad som periodisk tidskrift utkom under 
året med 4 nummer. 

Cecilia Ström har varit tidningens redaktör. 

Louice Hagman (ordförande) är registrerad som ansvarig utgivare. 

Medlems- och uppfödarträffar 

Vi har under året arrangerat två medlems- och uppfödarträffar dels i Västerås samband med 
årsmötet den 26 april Berith Malm berättade om nya och även uppdaterade gamla regler som 
gäller för oss hundägare.	
 
Samt mötet i Stockholm 12 december där avelskomittén informerade om hjärtproblematiken 	
 

Rapporter från våra aktivitetsgrupper 

SDS har under året haft 5 aktivitetsgrupper anslutna. Aktivitetsgruppernas arrangemang 
framgår av respektive verksamhetsberättelser.	

	
Verksamhetsrapport för SDS Övre Norra aktivitetsgrupp 2015 

Under 2015 hade vi en inofficiell poängberäknande utställning i Gällivare i samband med 
SKK:s utställning. Domare var Moa Persson som fick nöjet att döma 15 hundar, därefter 
avslutade vi med en medlemsträff. 

För 2016 tittar vi på hur vi ska förbättra hemsidan, vi har även blivit erbjudna grönt kort 
utbildning av Christina och Tony. 

Vi flyttar vår utställning från Gällivare till Piteå med genomförande en fredagskväll i 
anslutning till SKK:s utställning i juni. 

Vi siktar även på en uppfödarträff/medlemsmöte i Överkalix augusti månad. 

Verksamhetsrapport för SDS Nedre Norra aktivitetsgrupp 2015 

Ledningsgruppen 2015 
Sammankallande : Carin Säärelä  
Kassör : Margareta Nilsson 
Ledamot: Marie Berglund 
Ledamot: Sofia Hansson 
Aktivitet : Iggesunds utställningen.  
Vinnare : BIR Jilloc's custom made 
                 BIM Timanka's sweetness is my weakness 

 
Vi har under verksamhetsåret för SDS räkning genomfört den årliga utställningen i Iggesund. 
2016 så är det bara jag och Sofia kvar, Margareta vill avgå, men sitter kvar tills utställningen 
är över. 
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Östra Aktivitetsgruppen 

Under mars ordnade vi 3 prickiga promenader i regionen. Det var ett ganska svalt intresse för 
dessa – bäst uppslutning i Uppsala.  

 18-19 april var det Grönt kort kurs i draghundssport. 11 deltagare kom och samtliga erhöll 
Grönt kort. Kursledare var Christina och Tony Holm.  

 I september anordnades Valp, Unghund , Veteran samt klass för dalmatiner med 
diskvalificerande fel - en bedömning på Botkyrka BK. Dryga 10-talet dalmatiner var anmälda 
för Katarina Nithamre, kennel Bazius.  

 På uppdrag hade vi också ansvar för SDS rasmonter på ”Stora Stockholm” i december. 
Montern var välbesökt och prickigt designad.  

Verksamhetsrapport för Västra Aktivitetsgruppen. 

Monter på My Dog 03-06/01. Ett stort intresse för rasen med mycket folk som vill titta, 
klappa och fråga allmänt, däremot är det få som är seriöst intresserade av att skaffa en egen 
dalmatiner.  

Årsmöte 18/01-2015 i Göteborg. En del förändringar i ledningsgruppen,  

Veronica Dahlberg ersätter Ewa Fors som sammankallande, Martina Sahlin Nygren ersätter 
Rita Eter som ledamot och Ellinor Andersson ersätter Veronica Dahlberg som ledamot. I 
övrigt kvarstår ledningsgruppen.  

Medverkar på Hundens Dag i Kungälv 1/5. Ett trevligt event med relativt stort intresse för 
rasen.  

Dalmatiner-Spåret 2015 i Väne-Ryr 15/05, tävling i öppenklass i viltspår.  

Sex deltagare är anmälda och alla kommer till start. Mycket trevligt evenemang med bra 
domare.  

Inofficiell utställning på Tånga Hed 24/10 med Cecilia Andersson från kennel Spotdog’s som 
domare. Lågt deltagarantal, troligtvis på grund av att utställningen lades så pass sent på hösten 
men ändå en trevlig tillställning.  

Promenader, lydnadsläger, BPH och grönt kort kurs har tyvärr fått ställas in på grund av lågt 
deltagarantal eller för att planeringen inte har gått ihop.  

Årsmöte Västra Aktivitetsgruppen SDS 17/01-2016  

Närvarande:  

Veronica Dahlberg, Rita Eter, Cecilia Olsson, Ellinor Andersson, Cecilia Pedersén, Yvonne 
Reif, Irene Göransson. 
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Verksamhetsrapport för Södra Aktivitetsgruppen 
 
Vår ledningsgrupp har bestått av Cecilia Andersson, Jenny malm, Cecilia Norstedt, Hanna 
Rääf-Webster, Nanne Brandt, Marina Nilsson och Nina Aaviden. Cecilia har varit 
sammankallande, Jenny sekreterare och Cecilia kassör. 
 
Vi har haft 3 protokollförda möten och 2 ej protokollförda inför utställning. 
 
Medlemsmötet hölls den 15 mars där ledningsgruppen som helhet omvaldes. Resultat och 
balansräkning godkändes efter yrkande om ansvarsfrihet från SDS revisor. 
 
Vi genomförde draghundsutbildning den 14 -15 med 9 anmälda ekipage som samtliga klarade 
grönt kort. Utbildare var Christina och Tony Holm. 
 
Den 23 maj hade vi en medlemsträff på Fjelle Storegård med 5 deltagare. 
 
Den 13 september genomfördes på uppdrag av SDS en officiell specialutställning på Råå 
BHK. Domare var Aase Jacobsen med Annika Gill och Barbro Nordström som 
ringsekreterare. Det var 46 anmälda hundar varav 7 valpar. 
 
BIR Mellanmöllan Honey Pie. Uppfödare: Annika Nilsson. Ägare: Lena Erlandsson.  
BIM Kernehusets Bacardi. Uppfödare o ägare Mette Christiansen, Danmark 
 
BIR valp Spotdog´s Freaky Friday. Uppfödare o ägare Cecilia Andersson. 
BIM valp Dalnews Hatos Holly. Uppfödare Erika Sparre Holm. Ägare Lena Erlandsson. 
Bästa Veteran Jilloc´s Run Wild Run Free. Uppfödare Florence Brunberrg-Johansen. Ägare 
Carin Clason. 
Bästa uppfödare Kennel Mellanmöllan. 
 
 
Vinstrikaste dalmatiner, dalmatinerveteran samt uppfödare 2015 	
		
Vinstrikaste Svenskägda dalmatiner 2015 	
 
C.I.B SE JV-12 SE UCH SE V –15 Timanka´s Sweetness Is My Weakness  	
Uppfödare: Rune Brunberg Johansen   
 
Vinstrikaste Veteran MCh Jilloc´s Splendid Choice ägare och uppfödare Florens Brunberg 
Johansen 
 
Årets uppfödare Kennel Jilloc´s	
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Årets Lydnadsdalmatiner 2015 	
 
LP1 Dalspots Colorado River 	
Ägare och förare: Madelen Svensson 	
		
Årets Rallylydnadsdalmatiner 2015 	
		
RLD A, RLD F,  RLD N Medali Time By Big Ben 	
Ägare och förare: Jessica Lundh  	
		
Årets viltspårs Dalmatiner 2015  
		
SE	VCH	Krontoftas	Prius			
Ägare	och	förare:	Nanne	Brandt		
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Ekonomi och revision. 
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Förslag till verksamhetsplan 2016 för Svenska Dalmatiner Sällskapet 
 
 
 
14 maj  Iggesund, Officiell specialutställning 
 
16 juli  Tånga Hed, Officiell specialutställning 
 
17 juli  Tånga Hed, Officiell specialutställning 
 
10 september Helsingborg, Officiell specialutställning
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Svenska Dalmatiner Sällspaets styrelse tackar sina medlemmar för deras deltagande vid de olika 
aktiviteterna och alla frivilliga och övriga för det arbete som de lagt ner under året som gjort det 
möjligt att genomföra våra arrangemang. 
 
 
 
 
 
Louice Hagman   Caroline Karlsson Tikkanen 
 
 
 
 
 
Marie-Louise Eriksson   Helené Burwall 
 
 
 
 
 
Per-Owe Saleryd   Hans Carlsson 
 
 
 
 
 
Katarina Bäckman   Göran Filander 
 
 
 
 
 
Monica Engman    
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Övriga ärenden  
 
Motion till SDS att behandlas vid 2016 års årsmöte 
 
Undertecknad medlem motionerar härmed att: 
 
Årsmötets och Styrelsens protokoll i likhet med SKK efter justering läggs ut på 
hemsidan. På så sätt görs besluten tillgängliga för medlemmarna på ett enkelt sätt. 
Motivering:  
Inom SKK-organisationen rekommenderas klubbarna att offentliggöra sina protokoll antingen 
i klubbtidning eller hemsida för att öka transparensen i organisationen och därigenom 
förhindra en stor del av ryktesspridningen. Att man i ekonomiska föreningar samt fr.a. 
föreningar med stora ekonomiska investeringar (typ ridklubbar) inte offentliggör protokollen 
beror på att det kan skada affärsförbindelser och avslöja affärshemligheter. Sådana ”problem” 
har man knappast i föreningar typ SDS. 
Som det är nu, har man inte ens tillgång till uppgifter vilka revisorer föreningen har eller vilka 
som ingår i valberedningen förrän i bästa fall långt in på verksamhetsåret.  Det kan vara 
lämpligt att kontaktuppgifter även för dessa förtroendevalda läggs ut på nätet, lämpligen 
genom en ”dalamtiner.nu” e-postadress precis som övriga SDS funktionärer i ledande 
ställningar. 
Rent praktiskt kan det knappast vara ett större merarbete att lägga ut protokollen, då de idag 
skrivs och distribueras till styrelsen digitalt och då är det bara att vidarebefordra protokollet 
efter justering till web-mastern. 
 
Susanne Thell 
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Yttrande över motion från Susanne Thell angående publicering av SDS 
styrelseprotokoll på hemsidan. 

 

Andemeningen med förslagsställarens motion är att ge medlemmar tillgång till information 
från styrelsens arbete i form av protokollåtkomst på hemsidan. Syftet är vällovligt och ligger i 
tiden. Alla strävar mot en ökad transparens för att ge en bättre förståelse och kunna följa 
arbetet i föreningen eller klubben för att öka demokratin. 

Det kan emellertid finnas frågor av känslig karaktär som rör enskild(a) medlem(ar) och deras 
hund(ar) som inte bör exponeras på ett så officiellt sätt. 

Vidare finns det frågor som är under beredning som inte bör publiceras. 

Detta kan elimineras genom att protokollen skrivs som beslutsprotokoll d.v.s. med 
beskrivning av ärendet och det beslut som styrelsen fattat. Det blir då rätt ”torra” protokoll, 
men ger givetvis en inblick i styrelsens arbete. 

Ett annat alternativ är att styrelsearbetet redovisas i form av mötesreferat där vi utelämnar 
information av personlig karaktär och sådant som är under beredning, men inte redo att 
offentliggöras. Denna metod kräver mer arbete och förmåga att fånga upp väsentligheter för 
nyhetspublicering. 

Ett tredje alternativ är att vi har typ en presskonferens på en U-tubekanal som visas med länk 
från hemsidan. Vi är ännu inte mogna för den tekniken, men den finns bara runt hörnet och vi 
ska kanske sikta däråt så småningom. 

Därför blir styrelsens yttrande: 

Styrelsen yrkar bifall till motionen, med tillägget att protokollen från och med beslutet 
justerats förs som strikta beslutsprotokoll och att vi prövar detta under ett års tid för vidare 
utvärdering.  
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Valberedningens förslag till val av styrelse  
för verksamhetsåret 2016 för 

 Svenska Dalmatinersällskapet, specialklubb för dalmatiner ansluten till Svenska 
Kennelklubben		

		
Louice Hagman  Ordförande - omval 1 år 
Caroline Karlsson Tikkanen Ord ledamot - nyval 2 år  
Jennie Odhlin  Ord ledamot - nyval 2 år 
Louice Edlund  Ord ledamot - fyllnadsval efter Hans Carlsson 1 år 
Marie-Louise Eriksson  Ord ledamot - 1 år kvar av mandatperioden 
Göran Filander  Ord ledamot - 1 år kvar av mandatperioden 
Katarina Bäckman  Ord ledamot - 1 år kvar av mandatperioden 
Ann-Sophie Wallin  Suppleant – fyllnadsval för Monica Engman 1 år 
Johanna Eklund  Suppleant - nyval 1 år 
 

 
 
	


