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Dagordningsförslag vid ordinarie årsmöte för Svenska Dalmatiner sällskapet 

lördagen den 22 april i Västerås 
 

§ 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 

        tjänstgöringsordning. 

§ 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 Behandling av inkomna motioner 

§ 19 Styrelsens propositioner 

       Beslut om stadgar för SDS 

§ 20 Föredragning samt beslut om organisationsutredningen 

§ 21 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 
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        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. 

§ 22 Årsmötets avslutning.   
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SVENSKA DALMATINER SÄLLSKAPETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 

Svenska Dalmatiner-Sällskapets styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse avseende 

föreningens verksamhet och förvaltning för perioden 1/1 – 31/12 2016. 

  

Styrelse, arbetsutskott och övriga uppdrag 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 bestått av ordinarie ledamöterna Louice Hagman, 

ordförande, Caroline Karlsson, vice ordförande, Sonnie Knutling, sekreterare, Jennie Odhlin, kassör, 

Katarina Bäckman, Mimmi Johnsson Berger, Louise Edlund samt ersättarna Ann-Sophie Wallin och 

Johanna Eklund 

  

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
  

Avelskommittén har bestått av 

Inger Hagbom, sammankallande 

Lena Erlandsson 

Cecilia Andersson 

Louice Hagman 

  

Utställningskommittén har bestått av 

Louise Edlund, sammankallande 

Louice Hagman 

Rune B Johansen 

Johanna Eklund 

Karolina Carlevad 

Ann-Sophie Wallin 

Mikaela Strömberg 

 

Aktivitetskommittén har bestått av 

Katarina Bäckman, sammankallande 

Mimmi Johnsson Berger 

Ewa Fors 

Christina Holm 
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Mentalitetskommitten har bestått av 

Cecilia Ström, sammankallande 

Mimmi Johnsson Berger 

Veronica Dahlberg 

Ewa Fors 

 

Revisorer, ordinarie 
Annika Nilsson 

Anna Lindberg 

 

Revisorer, ersättare 
Ewa Johanson 

Per-Owe Saleryd 

 

Valberedning 
Eva Bergman, sammankallande 

Helena Abrahamsson 

Annika Gill 

 

Övriga funktionärer 
  

Ansvarig för klubbshop samt PR 

Ann-Sophie Wallin 

 

Redaktör för Dalmatiner-Kuriren 

Cecilia Ström 

  

Webmaster för SDS hemsida 

Katarina Nithamre 
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Årsmöte, sammanträden, medlemsavgifter 
 

Ordinarie årsmöte hölls lördagen den 8/5 i Jönköping. 

  

Under 2016 har 8 protokollförda styrelsesammanträden hållits via telefonmöten och ett fysiskt 

styrelsemöte (Tånga Hed) utöver det konstituerande mötet som avhölls direkt efter årsmötet. Två 

telefonmöten har genomförts med AU. 

 

Medlemsavgiften för 2016 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. 

 

Verksamhetsrapport från samordnare för uppfödarna valphänvisningslistan, 
medlemshanteringen samt omplaceringsverksamheten. 
Ansvarig för verksamheten har varit Caroline Karlsson 

 

Arbetet har under det gångna året bestått av kontakter med uppfödare kring valphänvisningen. Det 

har innefattat distribution av blanketter, kontroll av betalningar mm. Den 1:e och den 15:e 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 

Dalmatinerkuriren. Uppfödaranmälda valpköpare rapporteras in till SKK:s medlemsavdelning. Under 

året har 3  hundar, olika åldrar, omplacerats till nya hem via klubbens omplaceringsverksamhet. Flera 

har varit anmälda men många har ändrat sig eller löst omplaceringen på egen hand. Antalet 

medlemmar i SDS var vid årsskiftet 732 st. 

 

Årsrapport från SDS avelskommitté 
Avelskommitten har under 2016 bestått av Inger Hagbohm (sammankallande), Lena Erlandsson, 

Cecilia Andersson och Louice Hagman.  Avelskommitten har haft fyra protokollförda möten under 

året. 

 

Efter förra årets tunga arbete med hjärtproblematiken ser vi framåt och planerar uppfödarträffar under 

kommande år. 



 
 

8 

Åtta hälsorapporter har kommit in via hemsidan. En irishypoplasi, en epilepsi, en magomvridning, en 

allergi och de övriga hjärtfel.  Det verkar som om vi har en väldigt frisk ras men vi inser att mörkertalet 

är stort. Tyvärr är det så att både ägare och uppfödare väljer att inte skicka in hälsorapporter, vilket 

gör att avelskommitten ibland famlar en smula i blindo. Vi vet om sjukdomsfall, men vi har inte fått 

det konfirmerat via en hälsorapport. Kom ihåg att det är rasens bästa som står i fokus och hjälp gärna 

till med att påminna ägare om att skicka in en hälsorapport då ni hör om sjukdomsfall. 

  

Det är ganska få vuxna hundar som BAER testats under detta år. Tretton vuxna och fyra kullar mot 

46 vuxna och tre kullar förra året. Några uppfödare har rådfrågat oss om val av täckhund, men vi hade 

önskat ett större utnyttjande av vår information inför parningar. 

  

Vi har under året fått in 26 kullrapporter och glädjande nog är det bara tre uppfödare som inte lämnat 

in någon rapport. Antalet registrerade dalmatiner är 204, varav fem är importer. 

 

Sammanställning av inkomna 
valpkullsrapporter 2016     Andra defekter     

Antal Kullar  25 Ett blått öga  3  

Totalt födda valpar  228  Två blåa ögon  0  

Hanar svarttecknade  72 
 

Helt eller delvis saknar 
eyeliner  4  

Hanar levertecknade  34  
Helt eller delvis saknar 
nospigment  5  

Tikar svarttecknade  68  
Döva testad med 
uppfödarmetoden  3 

Tikar levertecknade  29  Döva (BAER)  2 

Inregistrerade   175 Bilateralt hörande (BAER)  26  

Dödfödda  21 Unilateralt hörande BAER  9  

Blaffor  15  Matstrupe förs. avlivade  0  

Antal valpar som dött eller avlivats 
senare 

11 Matstrupe förs. såld med 
defekt 

1 

Avlivade valpar  17 Svansknyck 0 

En Testikel  4  Navelbråck ej opererade 2  

Ingen Testikel  0  Navelbråck lindrigt 0 

Gultecknad med svart nospigment  0  Över/underbett 0 

Orangetecknad m brunt nospigment  0  Kejsarsnitt 3 

Annat 2 LUA tikar Hjärtfel 0 
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Årsrapport från Aktivitetskommittén 
 

I aktivitetskommittén medverkar Katarina Bäckman (sammankallande), Christina Holm, Ewa Fors 
och Mimmi Johnsson Berger. 
 
Beräkning för ”Årets lydnads-, rallylydnads- och viltspårekipage” genomfördes. 
 
Lydnad 
Under år 2016 skickades ett remissvar med synpunkter till förslaget om nya lydnadsregler, vilka gäller 
för perioden år 2017-2021. 
 
Draghundsport 
SDS fanns representerat under Svenska Draghundsportförbundets årsmöte. 
 
Under rasspecialen i Tånga Hed hölls föredrag om dragverksamheten i SDS samt att en monter med 
information och utrustning fanns på plats hela helgen. Deltagande i aktivitetshelg för draghundsporten 
där representanter från landets draghundsklubbar samlades för inspiration och framtida samarbete. 
 
Under SM i barmarksdrag i Timrå anordnades en gemensam middag för deltagande förare med 
familjer. 19 personer deltog. 
 
Tony Holm har blivit godkänd domare för barmark. Christina och Tony Holm har genomgått 
funktionärsutbildning för draghundsport.

Årsrapport från Mentalitetskommittén 
I Mentalitetskommittén medverkar Cecilia Ström (sammankallande), Ewa Fors, Veronica 

Dahlberg och Mimmi Johnsson Berger. 

 

Under år 2016 har kommittén ägnat sig åt att invänta fler BPH-beskrivna dalmatiner och 

inhämta information. 

Årsrapport från Utställningskommittén 
Sammankallande har varit Louise Edlund 

Under 2016 har sammankallande tillsatt en kommitté av kompetenta, intresserade och engagerade 

människor för att anordna utställningar. Kommitténs första uppdrag var att anordna Tånga Hed, en 

tvådagars rasspecial. Utställningskommittén hade ett bra teamarbete inför, under och efter 

utställningen. Kommittén har fått bra respons från deltagande utställare och andra närvarande vid 

utställningshelgen. Efter utställningen höll kommittén en telefonkonferens för att utvärdera Tånga 

Hed utställningen och se vilka förbättringar man kan göra inför nästa år. 

 

Sammankallande utställningskommittén, Louise Edlund, har haft kontakt med Cecilia Andersson 
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inför och efter SDS rasspecial i Helsingborg. Sammankallande har även inhämtat 

förbättringsunderlag från denna utställning som kan ligga till grund för nästa års arrangemang av 

rasspecialutställning i Helsingborg. 

 

Sammankallande har tillkallat sin kommitté för att påbörja arbetet med SDS rasspecialen Iggesund 

som hålls i maj 2017. Till kommittén är även deltagare från NNAG involverade i arbetet för 

utställningen Iggesund. I skrivande stund har PM gått ut på hemsidan och kommittén arbetar med att 

se över sponsorer och upplägg för utställningen. 

 

Årsrapport från ansvarig för PR och klubbshop 
Ansvarig har varit Ann-Sophie Wallin 
Under 2016 har vi tagit fram klubbkläder från Stadium med vårat egna tryck på. Det har varit några 

beställningar framför allt till våra SM ekipage i barmarksdrag.  

 

Vi har haft rasmonter på stora Stockholm, årets hund var Dalmatiner med kärlekstema. Montern blev 

besökt av stora som små. I rasparaden var vi utklädda till brandmän och under söndagen kom vi på 

andra plats i rasparaden. 

Hemsidan 
 
Sammanlagt har hemsidan uppdaterats vid 80 olika tillfällen och datum under året.  

Genomsnittligt antal unika besökare per dag har under året varit 63 enligt statistik från 

besöksräknaren. Ny hemsida har påbörjats för att bättre kunna anpassas till olika digitala enheter. 

Tanken är att hemsidan ska skapas i en plattform som inte är lokalt installerat så att den enkelt ska 

kunna uppdateras men även hanteras av ny webmaster. 

 

SDS sida på Facebook har administrerats av Katarina Nithamre och Johanna Eklund.  

 

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. 
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Rapporter från SDS aktivitetsgrupper 
 

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

respektive verksamhetsberättelser. Kontaktansvarig från styrelsen har varit  Johanna Eklund. 

Ansvarig revisor har varit Annika Nilsson. 

 

Under styrelsemöte den 15 juli 2016, beslutades det att Johanna Eklund fortsättningsvis ska ha hand 

om all rapportering från aktivitesgrupperna. SDS ville gärna arbeta mer jämsides med de olika 

grupperna och hjälpa vardera grupp att växa så att flera dalmatinerägare och medlemmar deltar i deras 

aktiviteter. 

 

Kontakten har främst skett genom Messenger och då med vardera aktivitetsgrupps sammankallande. 

SDS har över 700 medlemmar utspritt i Sverige. Genom att tagit del av de olika aktivitetsgrupperna 

berättelser, är det svårt att få medlemmar att engagera sig i aktivitetsgruppens ledning samt att delta 

på aktiviteter. Hundutställning är fortfarande den aktivitet som lockar bäst. Det SDS gjorde för att 

göra ytterligare reklam för att aktivitetsgrupperna finns. Var att på baksidan av den förnyade folder 

trycka vardera aktivitetsgrupp namn inkl. deras hemsida. Foldern kommer att finnas med i samtliga 

rasmontrar från och med december 2016 och framåt.   

 

Sammanfattningsvis; Aktivitetsgrupperna måste själva ta del av de Riktlinjer som skapats av SDS, de 

måste även se till att deras hemsidor är uppdaterade. Informationen om aktiviteter skall spridas så 

mycket som möjligt. Använd SDS/Aktivitetsgruppens hemsida och Kuriren för kommande 

aktiviteter, SDS ställer gärna upp och delar evenemangen på sin hemsida samt Facebook. 

Aktivitetsgrupperna kan även ta del av SDS medlemslistor och skicka ut välkomstbrev till 

dalmatinerägare i deras område. 

 

Övre Norra aktivitetsgruppen 2016 
 

Ledningsgruppen har bestått av Lina Nordmark, sammankallande, Linda Nilsson, Helene Burwall, 

Catrine Johansson Lantto, Mona Lind-Johansson och Josefin Åkerlund. 

 

Det årliga medlemsmötet ägde rum i Koskullskulle lördagen den 5 mars med 6 st. närvarande och 

röstberättigade. Ledningsgruppen gavs ansvarsfrihet av årsmötet. De som valdes att ingå i 

ledningsgruppen för 2016 av årsmötet blev följande: Lina Nordmark - sammankallande, Helené 

Burwall - kassör, Linda Nilsson - sekreterare, Catrine Johansson-Lantto, Mona Lind-Jonasson och 
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Josefin Åkerlund. 15 Juli anordnade Övre Norra Aktivitetsgruppen sin inofficiella poängberäknande 

utställning på Sjulnäs Idrottsplats utanför Piteå. Domare var Anna-Lena Angeria. 20 hundar var 

anmälda varav 9 valpar. Det blev ett lyckat arrangemang och såväl arrangörer som deltagare var 

mycket nöjda. 

 

BIR: Liconda’s Amazingstar, uppfödare och ägare Linda Nilsson 

BIM: Liconda’s Armani, uppfödare & ägare Linda Nilsson 

BIRvalp 4-6: Toot’s Over My Head, uppfödare Aase Jakobsen, ägare Madlén Högberg 

BIRvalp 6-9 & bästa valp: Liconda’s Breaking The Silence, uppfödare & ägare Linda Nilsson 

Bästa Veteran: Botnicus Anaconda, uppfödare Lina Nordmark, ägare Linda Nilsson 

Bästa blaffa: Liconda’s Aston, uppfödare Linda Nilsson, ägare Ann-Christin Åkerblom 

Bästa uppfödargrupp: Liconda’s, Linda Nilsson 

Bästa avelsgrupp: Botnicus Anaconda, ägare Linda Nilsson 

Bästa par: Botnicus Anaconda & Liconda’s Al-Capone 
 
Antons vandringspris för Bästa levertecknade hund tilldelades Liconda’s Amazingstar
 
 
 
Nedre Norra aktivitetsgruppen 2016 
Ledningsgruppen har bestått av Carin Säärelä, sammankallande, samt kassör Margaretha Nilsson 
och ledamot Sofia Hansson. 
 

Verksamheten under året: 

13 maj Inför Iggesundsutställningen, grillkväll och utställningsträning. 14 maj NNAG Officiell 

Dalmatiner Special och inofficiell för dalmatinervalpar. 36 hundar var anmälda till officiella 

klasserna. Domare: Johan Andersson 

 

Östra Aktivitetsgruppen 2016 
Ledningsgruppen har bestått av Emma Andersdotter Roos, sammankallande,  Hanna Hedlund,  

Johanna Eklund och Lars Zetterberg. 

  

Första aktiviteten var en mjukstart, vi började med Prickig promenad i Uppsala, Finspång och 

Stockholm. Uppslutningen var bäst i Stockholm då femton glada dalmatiner deltog, i Finspång fem 

och i Uppsala en. Efter det var det dags för Grönt kortkurs i Bålsta med hjälp av Tony och Christina 

Holm. Åtta deltagare är var nu redo att inta tävlingsbanan, och en av deltagarna gav sig redan på 

hösten ut och deltog i SM. 
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Efter det följde en Nosework kurs i Uppsala och vi hade sex deltagande ekipage. När hösten kom var 

det en viltspår och grundlydnads kurs med instruktör Lina Kemle i Söderköping. Folk åkte från bland 

annat Norrköping, Stockholm, Eskilstuna och Uppsala och nio ägare med hund(ar) deltog i 

aktiviteten.  I september anordnades det i Övergran, Bålsta en inofficiell bedömning där även hundar 

med diskvalificerade fel fick möjlighet att testa på hundutställning. Domare var Malin Ahlgren 

Enghardt, kennel Redcliffe’s. Trettioen glada prickar var anmälda, varav majoriteten var förstagångs 

utställare. I valpklass blev Kryddhundens Ice-Princess BIR och Aprilapril Boromir BIM. Bästa hane 

blev Price-Spot's Early Bird som sedan slutade BIM och Bästa tik blev Falabellas Paeonia, BIR. 

Sedan var det dags för för diskvalificerande fel och vinnaren blev Ace Of Spades Kate Bush.   

 

Under senhösten hade vi ytterligare två prickpromenader i både Finspång och Stockholm. I 

Stockholm var deltagandet stort och tjugo dalmatiner kom med hussar och mattar. Vi hade även ett 

par som åkte från Norrköping för att delta. Året avslutades med att Östras sekreterare tillsammans 

med medlemmar ur SDS anordnade och höll i rasmontern under stora Sthlm i december. Temat var 

brandman och på söndagen kammade vår ras hem ett andra pris i rasparaden. Sammanfattningsvis 

har Östra haft tur med vädret under samtliga av de gångna årets aktiviteter och vi hade som mål i 

början av 2016 att nå ut till den den vardagliga dalmatinerägaren. Något som vi anser uppnått genom 

att erbjuda olika aktiviteter. Även deltagandet har varit stort och vi ser nu framemot 2017 då vi finner 

att Östra aktivitetsgruppen har etablerat ett starkt fäste i regionen.   

   

Västra Aktivitetsgruppen 2016 
Ledningsgruppen har bestått av Veronica Dahlberg, sammankallande, Marie Berg, Martina Sahlin 

Nyberg, Ellinor Andersson, Cecilia Pedersen och Cecilia Olsson. 

 

Verksamhetsberättelse har ej inkommit trots påstötning 

 

Södra Aktivitetsgruppen 2016 
Ledningsgruppen har bestått av Cecilia Andersson, sammankallande, Cecilia Norstedt, Jenny Malm, 

Helena Rääf Webster, Marina Nilsson, Nanne Brandt, Nina Aaviden och Tommy Nilsson. 

 

Ledningsgruppen har haft 3 protokollförda, samt 2 ej protokollförda möten inför utställning, då 

arbetsfördelning gicks igenom, alla via Skype.  Årliga medlemsmötet avhölls 14/2 på Viskadalsgatan 

i Helsingborg med 6 st närvarande och röstberättigade. 
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10 september Anordnade Södras Aktivitetsgrupp Officiella Specialsutställning på Råå 

brukshundklubb i Helsingborg. Domare: Jelena Kruus, Ringsekreterare Annika Gill och 

Barbro Nordström. 34 hundar var anmälda varav 5 valpar. 

 

BIR blev Jilloc`s Eye Candy Uppfödare och ägare: Florence Brunberg-Johansen 

BIM blev Jilloc`s Expensive Taste Uppfödare och ägare: Florence Brunberg-Johansen 

Tikcertet gick till Orion`s Belt Claim To Fame, Hanhundcertet gick till April April Aragorn som 

även blev champion. 

BIR valp blev Spotdog`s Golden Glory uppfödare &amp; ägare Cecilia Andersson 

BIM valp blev Bello Blanco Tino Uppfödare: Mimmi och Kristian Johansson Berger, ägare: 

Alexandra Wessèn 

Bästa Veteran blev Jilloc`s Splendid Choice, uppfödare och ägare Florence Brunberg- 

Johansen. 

Till Bästa uppfödare valde domaren Kennel Jilloc`s, Florence Brunberg-Johansen 

 

På utställningen fanns försäljning av fika som Ann-Sofie och Tommy hade hand om. Sekretariatet 

sköttes av Cecilia Nordstedt och Jenny Malm. Markservicen sköttes av Helena Rääf- Webster, Marina 

Nilsson, Cecilia Andersson. Ett varmt tack till samtliga som genom sin medverkan gjort detta år 

möjligt. 
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Resultatredovisning -vinstrikaste listan 2016 
  

Vinstrikaste dalmatineruppfödare 2016 
 
 

 

Jilloc's 75,642  
Botnicu's 37,808  

Spotdog's 26,5  

Liconda's 24,242  

Stream Island 14,533  

Odgårdens 13,65  

  
Vinstrikaste dalmatiner 2016 
 
1 Jilloc's Splendid Choice 
2 Dalspots Da Vinci 
3 Jilloc's Eye Candy 
4 Orion's Belt Claim To Fame 
5 Jilloc's Expensive Taste 
6 Botnicus Everything You Want  
7 Spotdog's Freaky Friday 
8 Jilloc's Enter The Stage 
9 Botnicus Attraction 
10 Funny Spot's Apollo 
11 Jilloc's First Choice 
12 Spotdog's Delicate Design 
13 Botnicus Drive Me Crazy 
14 Odgårdens Bonnie Tyler 
15 Jilloc's Five Star 
16 Ridotto Venanzio 
17 Spotdog's Excel Edition 
18 Kernehuset's Bacardi 
19 Jilloc's Everybodys Talking 
20 Liconda's Amazingstar 
21 Timanka's Sweetness Is My Weakness 
22 Liconda's Armani 
23 Price-Spot's Early Bird 
24 Odgårdens Bono 
25 Funny Spot's Arwen 
26 Toot's Ice Ice Baby 
27 Dee Dee Of Duke's Proud 
28 Jilloc's Custom Made 
29 Gåtfulls Eco 
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30 Falabellas Japonicus 
31  Odgårdens Astrid Lindgren 
32 Aprilapril Aragorn 
33 Flight In Time Formfactor Island 
34 Midleton's Daphne Dream Spotnik 
35 Spotdog's Fifty Fifty 
36 Mellanmöllan Honey Pie 
37 Jilloc's Roll On Big Mama 
38 Liconda's Beautiful Flying Queen 
39 Jilloc's Victorias Secret 
40 Botnicus Endless Attraction 
41 Firehouse's Que Sera Sera 
42 Solbo's Olesia 
43 Unique Spots Ashloe 
44 Flight In Time Famous Fiona 
45 Jilloc's Famous Grouse 
46 Cani Lee Aretha Franklin 
47 Bell-A-Mir's Honolulu Hotshot 
48 Stream Islands Islay 
49 Jilloc's Run Wild Run Free 
50 Spotdog's Diamond Dash 
51 Basika's Chasing Cars 
52 Jilloc's Xeed All Limits 
53 Firehouse's Quiz Show 
54 Toot's Just Lika A Woman 
55 Beloe Zoloto Luxury Line 
54 Toot's Just A Dream 
57 Liconda's Al-Capone  
58 Aboensis Gem Of Forrest 
59 Stream Islands Jack 
60 Lots Of Spots Bruce The Boss 
61 Botnicus Double O Zeven 
62 Toot's Flaming Star 
63 Botnicus Do It My Way 
64 Falabellas Mimosa 
63 Muta Macchiata's Chili Ciocciolina 
66 Firehouse's Rock A Hula Baby 
67 Gåtfulls Crown Prins 
68 Ivarsbos Ballroom Blitz 
69 Jilloc's Super Model 
70 Dalylove Key For Love 
71 Luka Bloom The Astonishing 
72 Odgårdens Anders Celsius 
73 Lacillas Izara 
74 Botnicus Anaconda 
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75 Jilloc's Eye Of The Tiger 
76 Dalspots Drama Queen 
77 Linkin Park The Astonishing 
78 Botnicus Dressed For Success 
79 Dalnews Hatos Holly 
80 Toot's Everybody's Fool 
81 Miss De Vil's Grand Ole Opry 
82 Dalspots Coach Master 
83 Oriana's Valuable Vogue 
84 Assiduitas Lill'Ladida 
85 Double Dot's Black Highland 
86 Ellessar's Always On My Mind 
87 Jilloc's Xtreme Makeover  
88 Ridotto Violetta 
89 Liconda's Anastacia 
90 Aboensis Forrest Gump 
91 Beloe Zoloto Way To Success 
92 Mellanmöllan Hope Solo 
93 Gracilis My Best Friend 
94 Jilloc's Believe It Or Not 
95 Botnicus Daydream Believer 
96 Botnicus Drama Queen 
97 Aprilapril Athos 
98 Falabellas Ixora Coccinea 
99 Dallise's Magic Moonlight 
100 Jilloc's All Rights Reserved 
101 Stream Islands Kefalonia 

 

 
 
Vinstrikaste dalmatinerveteran 2016 
 

summa 

1 JILLOC'S SPLENDID CHOICE 50 
2 BOTNICUS ATTRACTION 42 
3 ELLESSAR'S ALWAYS ON MY MIND 41 
4 JILLOC'S RUN WILD RUN FREE 33 
5 FALABELLAS JAPONICUS 31 
6 BOTNICUS ANACONDA 30 
7 JILLOC'S ROLL ON BIG MAMA 29 
8 FALABELLAS IXORA COCCINEA 28 
9 JILLOC'S SUPER MODEL 24 
10 TIMANKA'S ROMANTIC MIRACLE 16 
11 IVARSBOS BALLROOM BLITZ 13 
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BIR och BIM 2016 på SDS officiella specialutställningar 
 
14/5-16 Iggesund  
BIM C.I.B SE UCH Botnicus Drive Me Crazy SE46655/2012 
BIR JV-15 SE UCH Jilloc's Eye Candy SE35015/2014 
 
16/7-16 Vårgårda  
BIM DK UCH SE UCH Dalspots Da Vinci SE29335/2013 
BIR C.I.B EE CH NO V-08 NORD UCH SE V-09 Jilloc's Splendid Choice S44950/2007 
 
17/7-16 Vårgårda  
BIM DK UCH SE UCH Dalspots Da Vinci SE29335/2013 
BIR Orion's Belt Claim To Fame SE57619/2015 
 
10/9-16 Helsingborg  
BIM SE JV-15 SE UCH Jilloc's Expensive Taste SE35007/2014 
BIR SE JV-15 SE UCH Jilloc's Eye Candy SE35015/2014 
 

 
Årets lydnads-, rallylydnads- och viltspårekipage 
 
Årets lydnadsekipage 2016  
LP I Ekryda Anemone och Ida Carlsson 
 
Årets rallylydnadsekipage 2016  
RLD N RLD F RLD A RLD M Medalj Time By Big Ben och Jessica Lundh 
 
Årets viltspårsekipage 2016  
SE UCH DK UCH SE VCH Spotdogs Charm Collector och Nanne Brandt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12 SOLBO'S KARISMA 8 
13 TOOT'S BOBADILLA LIGHT 7 
14 CITY KID'S DANTES PEAK 5 
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Balans och Resultaträkning 
 

 

1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

1400 Lager

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1695 Värdereglering Hälsof NB-261/555

1911 Kassa Marknaden
1913 Kassa Göran Filander
1920 PlusGiro 91262-6 Huvudkonto
1921 PG 1607561-6 Kuriren
1922 PG 154980-7 Information
1923 Pg 175605-5 Utställning
1924 PG 175605-5 Utställning
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1955 NB Kto-09261 Bobbyfond
1957 NB Kto-09555 uppfödarfond
1958 NB Fond sekura
1960 skattekonto

2010 Eget kapital, delägare 1

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31 

Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31 

Vid
periodens

början Förändring

Vid
periodens

slut

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital
Tecknat men ej inbetalt kapital

-2 704,64 2 704,64 0,00
 
Summa tecknat men ej inbetalt kapital -2 704,64 2 704,64 0,00

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

Råvaror och förnödenheter
15 140,00 1 160,00 16 300,00

 
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
10 752,10 -10 752,10 0,00
-7 448,93 7 448,93 0,00
3 303,17 -3 303,17 0,00

 
Övriga omsättningstillgångar

Kassa och bank
120,00 0,00 120,00

4 814,00 0,00 4 814,00
85 671,64 -38 811,94 46 859,70
4 128,25 3 684,00 7 812,25

50 795,73 14 710,00 65 505,73
0,00 65 684,33 65 684,33

72 706,81 -72 706,81 0,00
59 011,04 3 872,11 62 883,15
29 023,73 0,00 29 023,73
33 859,42 0,00 33 859,42

0,00 10 770,34 10 770,34
61,00 -61,00 0,00

340 191,62 -12 858,97 327 332,65

 
Summa omsättningstillgångar 358 634,79 -15 002,14 343 632,65

SUMMA TILLGÅNGAR 355 930,15 -12 297,50 343 632,65

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

-209 285,92 -26 135,77 -235 421,69
 

Årets resultat

Balansräkning
SVENSKA DALMATINER-SÄLLSKAPET 
882601-9526

Utskrivet av Jennie Odhlin 2017-04-08 19:22:29 Visma eEkonomi

 Sida 1 av 2
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2019 Årets resultat, delägare 1

2440 Leverantörsskulder

2895 Avsättning RAS-projekt
2899 Avsättning uppfödarändamål

2999 OBS-konto

-26 135,77 49 599,20 23 463,43
 

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital -235 421,69 23 463,43 -211 958,26

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

-689,00 689,00 0,00
 

Övriga skulder
-10 000,00 0,00 -10 000,00
-98 459,46 -23 214,93 -121 674,39

-108 459,46 -23 214,93 -131 674,39

 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-11 360,00 11 360,00 0,00
 
Summa kortfristiga skulder -120 508,46 -11 165,93 -131 674,39

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -355 930,15 12 297,50 -343 632,65

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Vid
periodens

början Förändring

Vid
periodens

slut

Balansräkning
SVENSKA DALMATINER-SÄLLSKAPET 
882601-9526

Utskrivet av Jennie Odhlin 2017-04-08 19:22:29 Visma eEkonomi

 Sida 2 av 2
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3054 Klubbkläder
3113 Annonsering Valpkull
3114 Annonsering
3115 SDS material, reklamartiklar
3120 Intäkter sektion 2
3121 Intäkt Utställning

4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)

3900 Medlemsavgifter
3990 Övriga ersättnin och intäkter/okända inbet.
3992 Klubbavg. drag-lic, gröntkort

4010 Inköp av varor och Material

4111 Direkta kostn aktivitet, bla monter
4112 Direkta kostn utst. bla stambok SKK
4113 Kostn draghundlicens
4121 Aktiviteter konferens
4130 Direkta kostn sektion 3

6050 Medlemshantering
6111 Utställning material
6212 Telefonmöten
6230 Datakommunikation
6231 Porto
6232 Kuriren
6310 Företagsförsäkringar
6390 Övriga kostader
6391 reseersättning P-avgifter
6392 draghundsaktiviteter
6394 SDS representation
6570 Bankkostnader

8400 Räntekostnader (gruppkonto)

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31 

Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31 

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

7 365,00 7 365,00
2 700,00 2 700,00
3 740,00 3 740,00

500,00 500,00
218,79 218,79

79 575,00 79 575,00
94 098,79 94 098,79

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
1 160,00 1 160,00

 
Övriga rörelseintäkter

152 825,00 152 825,00
484,00 484,00

7 700,00 7 700,00
161 009,00 161 009,00

256 267,79 256 267,79

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-8 950,00 -8 950,00
 

Handelsvaror
-3 217,30 -3 217,30

-85 938,93 -85 938,93
-1 250,00 -1 250,00

-28 685,00 -28 685,00
-1 350,00 -1 350,00

-120 441,23 -120 441,23

Övriga externa kostnader
-24 580,00 -24 580,00
-2 343,00 -2 343,00
-7 338,00 -7 338,00
-8 448,00 -8 448,00
-5 922,81 -5 922,81

-69 027,87 -69 027,87
-570,00 -570,00

-1 430,00 -1 430,00
-18 467,45 -18 467,45
-7 578,00 -7 578,00
-3 500,00 -3 500,00
-3 839,50 -3 839,50

-153 044,63 -153 044,63

Rörelseresultat -26 168,07 -26 168,07

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

2 704,64 2 704,64
 

Resultat efter finansiella poster -23 463,43 -23 463,43

Resultaträkning
SVENSKA DALMATINER-SÄLLSKAPET 
882601-9526

Utskrivet av Jennie Odhlin 2017-04-08 19:20:38 Visma eEkonomi

 Sida 1 av 2
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8999 Årets resultat

Resultat före skatt -23 463,43 -23 463,43

BERÄKNAT RESULTAT -23 463,43 -23 463,43

Årets bokförda resultat
-23 463,43 -23 463,43

 

Perioden Ackumulerat

Resultaträkning
SVENSKA DALMATINER-SÄLLSKAPET 
882601-9526

Utskrivet av Jennie Odhlin 2017-04-08 19:20:38 Visma eEkonomi

 Sida 2 av 2
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För styrelsen i Svenska Dalmatiner-Sällskapet 
Västerås den 22 april 2017 
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Förslag till Rambudget för Svenska Dalmatiner-Sällskapet 2017 
 

Intäkter 

Medlems avgifter  168 000 kr   

Utställning   10 000 kr 

Annonser    7 000 kr 

SDS marknad  4000 kr 

Drag   5000 kr 

Summa intäkter  194 000 

 

Kostnader 

Kuriren   69 000 kr 

Porto   19 000 kr 

Möten    20 000 kr 

Wafdal   10 000 kr 

Kennel fullmäktige  10 000 kr 

Hemsidan   8 500 kr 

Försäkring   600 kr 

Hälsofonden   7 400 kr 

Aktiviteter/Rasmontrar  25 000 kr 

Plusgiro/handelsbanken  4 500 kr    

Kontormatrial  4000 kr 

Summa   178 000 kr 

 

Beräknad vinst  16 000 kr 
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Revisionsberättelse  
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Svenska Dalmatinersällskapets förslag till verksamhetsplan 2017 
 

Iggesund 7 maj officiell special utställning 

Tångahed 15 juli officiell specialutställning 

Tångahed 16 juli officiell specailutställning 

Helsingborg 10 september officiell special utställning 

1 st Medlemsmöte i samband med Tångahed utställningen 
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Motioner till Svenska Dalmatiner-Sällskapets årsmöte 2017 
 

Härmed lämnar undertecknad följande motioner att behandlas på SDS årsmöte i april 2017: 

Att även framledes styrelseprotokollen läggs ut på hemsidan EFTER justering. 

 

Motivering: Medlemmarna har rätt att få information om de beslut som fattas löpande under året. 

Vidare kan felaktiga beslut rättas under pågående verksamhetsår så att de inte påverkar 

verksamheten menligt och riskerar arr rendera i ”ej ansvarsfrihet”. 

 

Att stadgearbetet under året avslutas ,så att nya stadgar finns senast per den 31/12 2017 för publicering 

och att föreläggas årsmötet 2018 för behandling 

Motivering: De befintliga stadgarna är otillräckliga då de inte reglerar den verklighet som idag finns 

inom SDS med bl.a. aktivitetsgrupper. Det brister tyvärr också i av SKK förslagna normalstadgar 

i ”tidslinjen”, när olika åtgärder skall vara vidtagna fr.a. före årsmöten. T.ex. skall kallelsen till ett 

årsmöte vara ute senast samma dag som motioner skall vara inlämnade. Vidare har revisorernas 

ansvar utökats. Det faktum att postgången inte fungerar särskilt effektivt, är tiden revisorerna har på 

sig för sitt arbete för kort. Verifikaten som hör till bokföringen går inte att skicka på annat sätt än 

fysiskt till en rimlig kostnad och arbetsinsats. OBS ! Dessa handlingar skall REK:as, vilket knappast 

påskyndar posthanterigen. 

Att det upprättas riktlinjer / bestämmelser/ för aktivitetsgruppernas befogenheter , skyldigheter och 

förvaltning. 

Motivering: Som det är idag är aktivitetsgruppernas förvaltning rena ”Vilda Västern”. Ingen vet vad 

man egentligen skall och får göra, som ex kan nämnas att det inte kallas till akivitetsgruppsårsmöten 

på korrekt sätt. Ingenstans i de nuvarande stadgarna eller anvisningar för aktivitetsgrupper står att 

det räcker med att kalla på Facebook eller hemsida. SDS:s styrelsen har det yttersta ansvaret för 

gruppernas såväl ekonomi som verksamhet - detta framgår ingenstans i en samlad skrift, varken i 

stadgar eller någon annanstans. 

Att aktivitetsgruppernas ekonomiska ställning inkluderas i SDS Balans- och Resultaträkning. 

Motivering: De facto är aktivitetsgruppernas tillgångar och skulder Dalmatinersällskapets, då dessa 

grupper inte är självständiga juridiska personer. Detta gör att det skall vara synligt i SDS 

balansräkning för att kunna ge en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning, vilket är ett 

krav i Årsredovisningslagen. 

 

Veberöd 2017-03-21 

Susanne Thell 
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Motion till Svenska Dalmatiner-Sällskapets årsmöte 
Västerås 22 april 2017 

 

Ämne: Renal dysplasi hos dalmatiner 

Renal dysplasi (RD) är en allvarlig, dödlig njursjukdom som förekommer i en rad raser. SKK 
har sedan några år tillbaka ett generellt hälsoprogram för RD som innebär att i fall där djur 
insjuknar och avlivas upp till 3 års ålder så bör hunden obduceras och njurarna genomgå 
histologisk analys. Om RD föreligger är registrering hos SKK av resultat obligatoriskt. Mer 
information om förfaringssätt, blanketter mm finns på SKK:s hemsida. En hypotes är att 
arvsgången är autosomal recessiv. Detta innebär att båda föräldrar måste vara anlagsbärare 
för att sjukdomen ska uppkomma hos avkomman. Veterinärmedicinsk forskning om RD 
bedrivs idag vid SLU, Uppsala.  

RD, tidigare kallad PNP, har tidigare förekommit hos dalmatiner i Sverige. Det har handlat 
om både verifierade och misstänkta enstaka fall. I Europa och Norge har flera fall 
konstaterats, vissa förhållandevis nyligen. Fallen är familjärt besläktade. De hundar, linjer det 
handlar om finns även väl representerade hos uppfödare i Sverige. Dessutom har svenska 
uppfödare ett frekvent avelsutbyte med Norge och övriga Europa. Det finns således en risk 
att RD i framtiden kan komma att bli ett växande hälsoproblem hos dalmatiner. 

Därför är det viktigt att uppfödare i Sverige informeras om sjukdomen och att de är 
medvetna om att SKK:s generella hälsoprogram gäller alla raser. Det är av stor vikt att yngre 
njursjuka hundar blir korrekt undersöka, att relevanta prover tas i enlighet med rätt 
procedur, så att eventuella fall av RD rapporteras. Endast genom kunskap och spridning av 
kunskap om sjukdomar kan vi bidra till att bibehålla dalmatiner som en frisk ras.  

Jag föreslår att SDS årsmöte antar följande förslag som syftar till att informera 

medlemmarna (dalmatinerägare, uppfödare och hanhundsägare) om och skapa kunskap om 

RD hos dalmatiner: 

1. Att i Dalmatiner-Kuriren publicerar artikeln i Svensk Veterinärtidning (1) 2014,  
Terminologi, klinik, diagnostik, patologi och avelshänsyn. Renal dysplasi och andra 

progressiva nefropatier hos hund, författad av Maria Hurst mfl (bifogas). Artikeln ger 
en utmärkt sammanfattning. 

2. Att SDS på hemsidan dalmatiner.nu under fliken Avel och Hälsa informerar kort om 
RD, länkar till SKK:s information om hälsoprogram för RD, samt uppmanar ägare till 
hund som insjuknar i njursjukdom före tre års ålder och måste avlivas, att se till att 
hunden obduceras och histologisk undersökning genomförs av njurvävnaden enligt 
SKK:s protokoll. 

3. Att kostnader i fall av misstänkt RD för obduktion och provtagning ersätts 
hundägaren av SDS Hälsofond (Bobbyfonden) 
 
Åsa Boholm, Mölndal   Datum: 2017-03- 27 
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Motion till Årsmötet för Svenska Dalmatiner-Sällskapet 2017-04-22 

Ang ”Tillsättande av avelskommitté” 

 

Idag är det så att det är Styrelsen som utser Avelskommittén (förr i tiden kallad Avelsråd). Vad jag vet 

finns det inte reglerat någonstans hur man väljer eller på hur lång tid kandidaterna sitter där. 

 

Jag tycker inte det är bra. Avelskommittén är den absolut viktigaste kommittén inom specialklubben 

och jag anser att där måste sitta mycket kompetenta och rutinerade personer. Ett första krav borde 

vara SKKs utbildningar för avelsfunktionärer. 

 

Därför yrkar jag på att man låter Årsmötet välja hela Avelskommittén. Detta för att säkerställa både 

bredd och kompetens inom området. Det bör följaktligen ligga på valberedningens bord att föreslå 

kandidater till detta. Hur många som ska ingå i kommittén bör också beslutas om, förslagsvis 3 

stycken, varav en är sammankallande. Årsmötet bör också besluta hur ofta man ska välja 

avelskommitté. 

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Ström 

2017-03-31 

 

 

Motion till SDS årsmöte 20170422. 

 

Jag föreslår årsmötet besluta att protokollen i fortsättningen inte publiceras på hemsidan.  Istället kan 

det skapas en rubrik på hemsidan ”Nytt från styrelsen”. Jag föreslår också årsmötet besluta att 

samtliga förtroendevalda i Svenska Dalmatiner-Sällskapet får de justerade protokollen samtidigt som 

styrelsen via mail. 

 

Förslöv 20170401 

Inger Hagbohm  
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Styrelsens yttrande: Inkomna motioner till SDS årsmöte 2017 
  

6 motioner har inkommit till årsmötet 2017 i stadgeenlig tid 

 

1. Att även framledes styrelseprotokollen läggs ut på hemsidan efter justering. 

Susanne Thell 

 

Motivering: Medlemmarna har rätt att få information om de beslut som fattas löpande under året. 

Vidare kan felaktiga beslut rättas under pågående verksamhetsår så att de inte påverkar verksamheten 

menligt och riskerar arr rendera 

i ”ej ansvarsfrihet”. 

 

Styrelsens yttrande: 

I enlighet med förra årsmötets beslut har detta skett på försök under året. Samtliga protokoll har lagts 

ut på hemsidan och alla medlemmar har haft tillgång till protokollen efter justering. Styrelsen avser 

att fortsätta med detta men med krav på inloggning som medlem i SDS. 

Styrelsen yrkar därmed bifall till motionen. 

 

2. Att stadgearbetet under året avslutas ,så att nya stadgar finns senast per den 31/12 2017 för 

publicering och att föreläggas årsmötet 2018 för behandling 

Susanne Thell 

 

Motivering: De befintliga stadgarna är otillräckliga då de inte reglerar den verklighet som idag finns 

inom SDS med bl.a. aktivitetsgrupper. Det brister tyvärr också i av SKK förslagna normalstadgar 

i ”tidslinjen”, när olika åtgärder skall vara vidtagna fr.a. före årsmöten. T.ex. skall kallelsen till ett 

årsmöte vara ute senast samma dag som motioner skall vara inlämnade. Vidare har revisorernas 

ansvar utökats. Det faktum att postgången inte fungerar särskilt effektivt, är tiden revisorerna har på 

sig för sitt arbete för kort. Verifikaten som hör till bokföringen går inte att skicka på annat sätt än 

fysiskt till en rimlig kostnad och arbetsinsats. OBS ! Dessa handlingar skall REK:as, vilket knappast 

påskyndar posthanteringen. 

 

Styrelsens yttrande: 

Årsmötet 2017 kommer att föreläggas ett förslag till reviderade stadgar för SDS. Det har tagits fram 

i samråde med SKKs sakkunniga. Årsmötet  har möjlighet att förändra förslaget i den riktning som 

motionären föreslår. Styrelsen anser att det är viktigt de aspekter som motionären tar upp beaktas i 
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stadgarna. Årsmötet har också möjlighet att återremittera stadgeförslaget till styrelsen. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 

 

3. Att det upprättas riktlinjer / bestämmelser/ för aktivitetsgruppernas befogenheter, skyldigheter och 

förvaltning 

Susanne Thell 

 

Motivering: Som det är idag är aktivitetsgruppernas förvaltning rena ”Vilda Västern”. Ingen vet vad 

man egentligen skall och får göra, som ex kan nämnas att det inte kallas till akivitetsgruppsårsmöten 

på korrekt sätt. Ingenstans i de nuvarande stadgarna eller anvisningar för aktivitetsgrupper står att det 

räcker med att kalla på Facebook eller hemsida. SDS:s styrelsen har det yttersta ansvaret för 

gruppernas såväl ekonomi som verksamhet - detta framgår ingenstans i en samlad skrift, varken i 

stadgar eller någon annanstans. 

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen delar motionärens uppfattning och har under året gett Johanna Eklund i uppdra att påbörja 

och genomföra förändringar i motionens anda.  Johanna har möjligheter att knyta till sig de personer 

som kan krävas för att se över aktivitetsgruppernas förvaltning och återkomma med ett förslag till 

förändring i motionens anda senast årsmötet 2018. 

Styrelsen yrkar därmed bifall till motionen. 

 

4. Att aktivitetsgruppernas ekonomiska ställning inkluderas i SDS balans- och 

resultaträkning 

Susanne Thell 

 

Motivering: De facto är aktivitetsgruppernas tillgångar och skulder Dalmatinersällskapets, då dessa 

grupper inte är självständiga juridiska personer. Detta gör att det skall vara synligt i SDS 

balansräkning för att kunna ge en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning, vilket är ett 

krav i Årsredovisningslagen. 

 

Styrelsens yttrande: 

Detta arbete har redan påbörjats och flera aktivitetsgrupper har lämnat över sin ekonomiska 

förvaltning till SDS styrelse i enlighet med motionärens begäran. Vi avser att fortsätta detta arbete 

under det kommande verksamhetsåret med målet att alla aktivitetsgruppers ekonomiska förvaltning  

inkluderas i SDS resultat- och balansräkning. Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 
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5. Renal dysplasi hos dalmatiner 

Åsa Boholm 

 

Renal dysplasi (RD) är en allvarlig, dödlig njursjukdom som förekommer i en rad raser. SKK har 

sedan några år tillbaka ett generellt hälsoprogram för RD som innebär att i fall där djur insjuknar och 

avlivas upp till 3 års ålder så bör hunden obduceras och njurarna genomgå histologisk analys. Om 

RD föreligger är registrering hos SKK av resultat obligatoriskt. Mer information om förfaringssätt, 

blanketter mm finns på SKK:s hemsida. En hypotes är att arvsgången är autosomal recessiv. Detta 

innebär att båda föräldrar måste vara anlagsbärare för att sjukdomen ska uppkomma hos avkomman. 

Veterinärmedicinsk forskning om RD bedrivs idag vid SLU, Uppsala. 

 

RD, tidigare kallad PNP, har tidigare förekommit hos dalmatiner i Sverige. Det har handlat om både 

verifierade och misstänkta enstaka fall. I Europa och Norge har flera fall konstaterats, vissa 

förhållandevis nyligen. Fallen är familjärt besläktade. De hundar, linjer det handlar om finns även väl 

representerade hos uppfödare i Sverige. Dessutom har svenska uppfödare ett frekvent avelsutbyte 

med Norge och övriga Europa. Det finns således en risk att RD i framtiden kan komma att bli ett 

växande hälsoproblem hos dalmatiner. Därför är det viktigt att uppfödare i Sverige informeras om 

sjukdomen och att de är medvetna om att SKK:s generella hälsoprogram gäller alla raser. Det är av 

stor vikt att yngre njursjuka hundar blir korrekt undersöka, att relevanta prover tas i enlighet med rätt    

procedur, så att eventuella fall av RD rapporteras. Endast genom kunskap och spridning av kunskap 

om sjukdomar kan vi bidra till att bibehålla dalmatiner som en frisk ras. 

 

Jag föreslår att SDS årsmöte antar följande förslag som syftar till att informera medlemmarna 

(dalmatinerägare, uppfödare och hanhundsägare) om och skapa kunskap om RD hos dalmatiner: 

 

1. Att i Dalmatiner-Kuriren publicerar artikeln i Svensk Veterinärtidning (1) 2014, Terminologi, 

klinik, diagnostik, patologi och avelshänsyn. Renal dysplasi och andra progressiva nefropatier hos 

hund, författad av Maria Hurst mfl (bifogas). Artikeln ger en utmärkt sammanfattning. 

 

2. Att SDS på hemsidan dalmatiner.nu under fliken Avel och Hälsa informerar kort om RD, länkar till 

SKK:s information om hälsoprogram för RD, samt uppmanar ägare till hund som insjuknar i 

njursjukdom före tre års ålder och måste avlivas, att se till att hunden obduceras och histologisk 

undersökning genomförs av njurvävnaden enligt SKK:s protokoll. 
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3. Att kostnader i fall av misstänkt RD för obduktion och provtagning ersätts hundägaren av SDS 

Hälsofond (Bobbyfonden) 

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen är mycket positiv till motionens intentioner. Vi tycker att frågan behöver diskuteras 

betydligt mer. Styrelsen tillstyrker därför de tre punkter som motionären tar upp. Vi föreslår att 

årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med motionen och återkomma med en 

avrapportering vid årsmötet 2018. 

Styrelsen yrkar därför bifall till motionen. 

 

6. Tillsättande av avelskommitté 

Cecilia Ström 

Idag är det så att det är styrelsen som utser avelskommittén (förr i tiden kallad Avelsråd). Vad jag vet 

finns det inte reglerat någonstans hur man väljer eller på hur lång tid kandidaterna sitter där. Jag tycker 

inte det är bra. Avelskommittén är den absolut viktigaste kommittén inom specialklubben och jag 

anser att där måste sitta mycket kompetenta och rutinerade personer. Ett första krav borde vara SKKs 

utbildningar för avelsfunktionärer. 

 

Därför yrkar jag på att man låter årsmötet välja hela avelskommittén. Detta för att säkerställa både 

bredd och kompetens inom området. Det bör följaktligen ligga på valberedningens bord att föreslå 

kandidater till detta. Hur många som ska ingå i kommittén bör också beslutas om, förslagsvis 3 

stycken, varav en är sammankallande. Årsmötet bör också besluta hur ofta man ska välja 

avelskommitté. 

 

Styrelsens yttrande: 

Enligt gällande stadgar för SDS  åvilar ansvaret för avelskommitten på styrelsen. Frågan kan därför 

inte överlämnas till årsmötet. 

 

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 

1 motion har inkommit till årsmötet  2017 efter det att motionstiden utgått 

Styrelseprotokollen på hemsidan 

 

Inger Hagbohm 

Jag föreslår årsmötet besluta att protokollen i fortsättningen inte publiceras på hemsidan. Istället kan 

det skapas en rubrik på hemsidan ”Nytt från styrelsen”. Jag föreslår också årsmötet besluta att 
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samtliga förtroendevalda i Svenska Dalmatiner-Sällskapet får de justerade protokollen samtidigt som 

styrelsen via mail. 

 

Styrelsens yttrande: 

Då motionen inkommit efter att motionstiden gått ut kan den enligt stadgarna inte tas upp till 

årsmötets behandling 

 

Styrelsens proposition - Förslag på ändring i våra stadgar till årsmötet 2017 

 

§ 3 Medlemskap 

Enskild person kan bli medlem i specialklubben. Medlem i specialklubben är samtidigt medlem i 

respektive regionalklubb. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år 

upphävas av SKKs Centralstyrelse. 

 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har 

samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. 

 

§ 7 Årsmöte 

Mom 1 

 

Årsmöte, ordinarie och extra ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång. Extra 

årsmöte skall hållas, om klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av 

klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Styrelsen kan också kalla till extra 

årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Extra årsmöte skall hållas inom 

60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall 

utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 3 veckor före mötet genom meddelande i 

klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. Tid och plats för 

årsmöte bestäms av styrelsen. 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta i enlighet med förslaget 
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Valberedningens förslag till val av styrelse för verksamhetsåret 2017 för Svenska 

Dalmatiner-Sällskapet specialklubb för dalmatiner ansluten till Svenska Kennelklubben 

 

Louice Hagman Ordförande - Omval 1 år 

Caroline Karlsson Tikkanen Ord ledamot – 1 år kvar av mandatperioden 

Jenny Odhlin Ord ledamot – 1 år kvar av mandatperioden 

Louise Edlund Ord ledamot – Omval 2 år 

Mimmi Jonsson-Berger Ord ledamot – Omval 2 år 

Johanna Eklund Ord ledamot – Nyval 2 år 

Cecilia Ström Ord ledamot - Fyllnadsval 1 år 

Ann-Sophie Wallin Suppleant – Omval 1 år 

Nanne Brandt Suppleant - Nyva1 1 år 

 

Revisorer 

Lizbeth Carlsson-Liljeqvist Ordinarie – Nyval 1 år 

Anna Lindberg Ordinarie – Omval 1 år 

Cecilia Norstedt Suppleant - Nyval 1 år 

Jessica Jahfel Suppleant – Nyval 1 år 

 

Valberedning, nuvarande 

Eva Bergman 

Annika Gill 

Helena Abrahamsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


