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Dagordning vid Papillon-Ringens årsmöte 2020-02-22 
  

  

  

Mötets öppnande av ordförande 

 

1. Justering av röstlängd. 

 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare.  

 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

 

7. Fastställande av dagordning. 

 

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust.  

 

10.Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.  

 

11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

 

13.Beslut om antal ledamöter. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 

styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

 

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

 

15.Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.  

 

16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.  

 

17.Övriga ärenden: 

a. Styrelsens förslag 

b. Motioner  

 

18.Avslut 
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Verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsen för Papillon-Ringen avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden 

2019-01-01 – 2019-12-31.  

 

Styrelsens sammansättning och revisorer  

 

Ordförande:   Eva Magnusson 

Vice ordförande:  

 

Geine Edenius (t.o.m. 2019-10-05) 

Kerstin Malm (fr.o.m. 2019-10-05) 

Ordinarie ledamöter:  Marianne Lundqvist 

Sofia Cedervall 

Geine Edenius  

Kerstin Malm 

Inga-Lill Stener 

Ann-Christine Igelström 

Suppleanter:   Jane Valencia 

Nathalie Edlund 

Helena Lidström 

Petra Lindlöf 

Adjungerad kassör: Marie Callert 

Ordinarie revisorer:  

 

Marie Nordberg Bengtsson 

Daniel Wijk 

Revisorssuppleanter:  Axel Axelsson  

Madeleine Prick  
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Styrelsens arbetsgrupper och kommittéer  

 

Verkställande utskott:   Eva Magnusson 

Marianne Lundqvist 

Geine Edenius (t.o.m. 2019-10-05) 

Kerstin Malm (fr.o.m. 2019-10-05) 

Avelskommitté:  Sofia Cedervall (Sammankallande) 

Lena Hellborg 

Marie Forsberg 

Annika Sjölund 

Inger Yaglikcilar 

Monia Wergård 

Utställningskommitté:  Marianne Lundqvist (Sammankallande) 

Anne Weiefors 

Åsa From Larsson 

Petra Lindlöf 

Hundsportskommitté: Kerstin Malm (Sammankallande) 

Nathalie Edlund 

Carina Wikvist 

Aktivitetskommitté: Eva Magnusson (Sammankallande) 

Helena Lidström 

Marknadsföringskommitté:  

 

 

Geine Edenius (Sammankallande) 

Ann-Christine Cassel Igelström 

Louise Nilsson 

Mona Rissmar 

Redaktionskommitté: Kristina Magnusson (Adjungerad) 

Eva Magnusson (ansvarig utgivare) 

Valpförmedlare:  

 

Inger Yaglikcilar 

Webbredaktör:   Sofia Cedervall  
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Sammanträden  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 14 protokollförda möten, varav 2 konstituerande, samt ett 

möte där motioner behandlades. Papillon-Ringen representerades av Eva Magnusson och Pernilla 

Rydell på SDHK:s fullmäktige i Norrköping 16 mars. Klubben var också representerad med 

rasmonter på My Dog i Göteborg 3-6 januari och på Stockholm Hundmässa 14-15 december.  

 

 

Medlemsutveckling  

Medlemsantalet har legat stabilt på runt 500 de senaste åren. Vid årsskiftet 2019/2020 hade 

klubben 508 medlemmar varav 465 ordinarie, 22 familjemedlemmar och 3 hedersmedlemmar, 5 

utländska medlemmar och 13 ungdomsmedlemmar. Vårt samarbete med Svensk hundungdom har 

fortsatt och det har resulterat i ytterligare några nya yngre medlemmar.  Vi har marknadsfört rasen 

genom vår Facebookgrupp och i våra rasmontrar. Vår broschyr och reflex delades ut i rasmontrarna.  

 

 

 

 

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet 2019  

 

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för det gåvomedlemsskap som förelogs på 

årsmötet 2019. Förslaget innebär att uppfödare kan erbjuda sina valpköpare ett gåvomedlemsskap 

på ett år. Kostnadskalkylen redovisas i bilaga 1. 

 

 

Utställningskommittén  

Under 2019 arrangerade Papillon-Ringen två officiella utställningar och en inofficiell  

Utställningarna ägde rum i Degeberga (inofficiell) 4 maj, Borås (officiell) 26 juni samt i Haninge 

(officiell) 5 oktober. 

Den inofficiella utställningen i Degeberga dömdes av Jens Karlsson där 30 hundar deltog 

I Borås i samband med SDHKs jubileumsfirande var 82 hundar anmälda för domare Peter van 

Baren-Grob. 

Haningeutställningen i oktober som dömdes av Elisabet Spillman Åkerlund och hade 74 anmälda 

hundar 

 

Glädjande nog har Papillon-Ringen ett fortsatt gott deltagarantal på de av klubben arrangerade 

utställningarna. 

 

Vi vill rikta ett stor tack till alla ideella insatser vid våra utställningar som gör det möjligt att 

genomföra dessa. Vi vill även tacka alla våra sponsorer under året. 
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Under året har även topplistor sammanställts för utställning. Rosetter kommer att delas ut till 

placerade hundar på årsmötet 2020. Klubben kommer även att belöna alla nya championhundar 

med en rosett. Läs mer om detta under rubriken utmärkelser. 

 

 

Hundsportskommittén  

Klubben arrangerade Papillon-Mästerskapet under två dagar 12-13 oktober i Söderköping. Dag ett 

genomfördes mästerskap i lydnad (6 startande, domare Ingela Karlsson), rallylydnad (9 startande, 

domare Maria Jonsson) och agility (14 startande inkl en enkel blåbärsklass, domare Lena Riedel). 

Dag två genomfördes tävlingar i nosework (4 startande, domare Barbro Ekenberg) och viltspår (5 

startande, domare Evelin och Sören Kjellgren). De sistnämnda grenarna var nya för året.  

Under året har tio i topplistor räknats och publicerats löpande på hemsidan, för lydnad, rallylydnad 

(2 listor), agility (2 listor), nosework och freestyle/htm.  

 

 

BPH 

19 stycken papilloner har under året startat i BPH, varav 16 fullföljde. 

Klubben har under året erbjudit alla medlemmar som deltar på BPH ett bidrag på 250:-. 15 

medlemmar har ansökt om och beviljats detta bidrag under året. Det är sammanlagt 109 papilloner 

som gjort BPH sedan starten 2012 varav 101 har fullföljt. Det innebär att vi är halvvägs till att få en 

200-analys vilket är en sammanställning som rasklubben får när 200 hundar av rasen gjort BPH. 

 

 

Redaktionskommittén  

Papillon-Posten har utkommit med 4 nummer under året. Kristina Magnusson har varit adjungerad 

redaktör och Eva Magnusson har varit ansvarig utgivare. Medlemsannonser, främst julannonser, har 

publicerats. Vi har fått in fina medlemsbilder som bl.a. använts som omslag till tidningen. Alla nya 

svenska champions har presenterats med bild om ägaren vill det.  

 

Medlemmar har fortsatt skicka in bidrag av varierande art. Reportage från våra egna arrangemang 

har publicerats. Gamla nummer av tidningen publiceras numera på hemsidan. 

 

 

Marknadsföringskommittén 

Papillon-Ringen representerades genom rasmontrar dels 3-6 januari på My Dog i Göteborg, ansvarig 

Kristina Magnusson, samt 14-15 december på Stockholm Hundmässa, ansvarig Geine Edénius. My 

Dog hade totalt 35 000 besökare och Stockholms hundmässa 28 000 besökare så det var ett väldigt 

bra tillfälle att marknadsföra vår ras.  

Båda rasmontrarna var mycket välbesökta. Montern på Stockholms Hundmässa vann ett andrapris. 

Motiveringen löd “Så vacker och stilren. Dessutom mysig och trevlig monterpersonal.” Våra reflexer 

med klubbens logotype delades ut till barn som besökte montrarna, något som var mycket populärt. 

Vår broschyr delades också ut i montrarna till personer som var intresserade av vår ras.  

En kalendern togs fram under hösten med hjälp av Kristina Magnusson och Inga-Lill Stener och 

skickades ut till alla medlemmar i samband med nummer 4 av Papillon-Posten. Kalendern fanns 

även till försäljning i montern på Stockholms Hundmässa. 

Samarbetet med TP-Victory har fortsatt där medlemmarna kan beställa olika artiklar t.ex. tröjor med 

klubbens logga tryckt på. Det är 10 medlemmar som har valt att beställa saker under 2019. 

 

Ett nytt brev har tagits fram som ska skickas ut till alla nya papillon-ägare som registrerat sig som 

ägare hos SKK. Vår förhoppning är att dessa ska bli intresserade av att bli medlemmar i vår klubb. 

 

Papillon-Ringens Facebookgrupp är en informationsgrupp för medlemmarna om klubbens 

verksamhet. Gruppen ger också medlemmarna en möjlighet att ställa frågor om klubben och rasen. 

Gruppen har nästan 300 medlemmar vilket är mer än hälften av alla klubbens medlemmar. Denna 

Facebookgrupp ansvarar Marianne Lundqvist och Eva Magnusson för. 
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Aktivitetskommittén  

Efter att under 2018 ingått i marknadsföringskommittén blev aktivitetskommittén åter en egen 

kommitté under 2019. Arbetet kom inte igång förrän efter sommaren vilket gjort att det inte hunnits 

med så många aktiviteter. I december 2019 arrangerades en aktivitet i Uddevalla med 

friskvårdsövningar för din hund och en föreläsning av Maria Olsson på FRT HundFys. 10 personer 

med 13 hundar deltog. 

 

 

Avelskommittén 

Avelskommittén har under året löpande lagt ut information på hemsidan samt i Papillon-posten och 

även varit tillgängliga via mail eller telefon om medlemmarna har haft frågor om allt kring avel och 

hälsa, men också lagar och regler. Vi har varit behjälpliga med allt kring DNA-test och andra 

hälsotester. En sida på Papillon-Ringens hemsida har påbörjats där vanliga frågor om avel, hälsa, 

lagar och regler finns. Den sidan kommer att fyllas på när nya frågor kommer upp. 

En uppfödarträff ordnades i Upplands Väsby den 4 maj. 10 uppfödare deltog. 

Avelskommitten har fortsatt arbetet med RAS och det kommer vara färdigt för att diskuteras med 

uppfödarna under våren/sommaren 2020. 

Optigen har under hösten 2019 slutat DNA-testa för pap-pra1 så numera används istället Laboklin i 

Tyskland. Avelskommitten har tagit fram en guide hur man beställer DNA-test hos Laboklin så att 

det ska vara lättare för medlemmar att beställa DNA-test på sina hundar. Laboklin har också 

uppfödarrabatt om man registrerar sig som uppfödare hos dem innan man beställer DNA-testet.  

Varken SKK eller SDHK har ordnat några avelskonferenser under året som vi har kunnat närvara på.  

 

Registreringar  

343 st papillonvalpar registrerades under året och 13 stycken importerade papilloner 

svenskregistrerades. Det är en svag ökning från föregående år, men de senaste åren har 

registreringarna legat på 300-350 vilket är väldigt lågt om man jämför med vad det låg på fram till 

2012, då registreringarna vanligtvis låg på över 500.  

Kullstorleken låg under 2019 på 2,9 vilket är en liten ökning mot tidigare år. 

Inavelskoefficient låg på 1,9 %. Av alla kullarna hade drygt 90 % en inavelsgrad på under 6,25 %. 

Knappt 10 % hade mellan 6,25-12,5% och ett par kullar hade över 12,5 %. 

 

Patella.  

106 st. ua, 5 st. grad 1, 2 st. grad 2 = 113 individer har patellaundersökts. 

Av de kullar som föddes under 2019 hade ca 70 % 2 patellaundersökta föräldrar och i 64 % av alla 

kullarna var båda föräldrarna UA på knäna. För att få valphänvisning på Papillon-Ringens hemsida 

krävs att båda föräldrarna är patellaundersökta, men dessa behöver inte vara UA. Man bör däremot 

inte para två föräldradjur med patellaluxation och aldrig använda sämre knän är grad 1 i avel. 

 

Pap-pra1 

Hereditärt fria 300 st.  

DNA testade (A) 23 st.  

DNA testade (B) 12 st. 

Kombinationer på kullar födda under 2019: ca 16 % av kullarna är A+B, ca 84 % är A+A 

Andelen B-hundar bland samtliga som både DNA-testades och var hereditärt fria för pap-PRA1 under 

2019 ligger på ca 3,3 %. Det är trots detta fortfarande viktigt att fortsätta använda B-hundar i avel 

om det är individer som i övrigt är bra för rasen. Hälsoprogrammet med krav på DNA-test har nu 

funnits i 4 år och hittills är det ingen uppfödare som missat detta vilket är mycket bra. 

Optigen har under hösten slutat dna-testa för pap-pra1. Vi kan däremot dna-testa hos Laboklin i 

Tyskland. Information om detta finns på hemsidan. 

 

Ögonlysning 

Vanlig ögonlysning 2019: 50 st varav 48 st. var ua. Det är tyvärr en minskning mot tidigare år. De 

flesta hundarna som ögonlyses är mellan 3-4 år. Det är fortfarande krav på ögonlysning för hundar 

över 3 år för att få valphänvisning.  
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Nya kennlar  

Casa Del Zorro 

Gold Dione's 

Lynx-Lair's 

Plebejus 

Halsakots (Flyttat från Island till Sverige) 

 

 

Valpförmedling 

Det var många förfrågningar i början av året, men det var ganska ont om valpar till salu då. Till 

hösten blev det färre samtal när det fanns fler valpar till salu på valphänvisningen. Det har varit en 

del förfrågningar på vuxna hundar så ni som har vuxna hundar som ska omplaceras bör sätta ut 

dessa på vår hemsida. 

Det har även varit en del samtal med personer som är intresserade och vill veta mer om rasen. 

 

 

Utmärkelser  

Alla hundarna som placerades på klubbens topp-10-listor år 2018, både för utställning och 

hundsporter, belönades med en fin rosett utan kostnad. Dessa delades ut på årsmötet 2019. För de 

som inte kunde hämta sin rosett eller hade någon som kunde hämta den åt dem fick rosetten 

hemskickad mot portokostnaden.  

De hundar som fått svenskt championat under 2018  i utställning, agility, rallylydnad, freestyle, 

viltspår eller heelwork to music belönades med en rosett med hundens namn, datum och titel utan 

kostnad. Även dessa delades ut på årsmötet 2019. Dessutom fick de som ville ha med hunden som 

blivit champion med bild både i tidningen och på hemsidan. 

 

 

Föreningens ekonomi  

Med oförändrade medlemsavgifter och 508 st medlemmar (494 st året innan), fick klubben in 131 

682 kr i intäkter från medlemsavgifter under 2019. Kostnaden för SKKs medlemshantering 2019 var 

8 000 kr, vilket innebar att klubben netto erhöll 123 682 kr. Budgeterad nettointäkt var 114 500 kr 

vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 9 182 kr, främsta anledningen är att kostnaden för 

SKKs medlemshantering blev 8 000 kr lägre än budgeterat. 

Utställningskommittén har haft 3 utställningar, som totalt gett ett överskott på 20 812,66 kr. Vi har 

genomfört en utställning tillsammans med SDHK som gav oss en intäkt på 10 000 kr. Vi har fått 

ytterligare bidrag från SDHK på 3 716 kr som avser överskott för utställning. Totalt överskott för 

Utställningskommittén 34 528,66 kr 

Hundsportkommittén arrangerade Papillon-Mästerskapen, som gav ett underskott på 2 333 kr.  

Aktivitetskommittén har haft en aktivitet under året, som gav ett underskott på 3 725 kr.  

Redaktionskommittén har givit ut 4 nummer av Papillon-Posten, i sammanlagt en upplaga av 

2000 exemplar. Med tryckkostnader på 35 940 kr, distributionskostnader på 22 033 kr, kostnad 

för utgivningsbevis på 600 kr och avräknade annonsintäkter om 4 800 kr, kostade tidningen 53 

773 kr. Nettosnittkostnaden för ett nummer av tidningen uppgår därmed till 26,89 kr. 

Marknadsföringskommittén har under året tryckt upp foldrar för 6 681 kr, kostnaden för hemsidan 

uppgick till 1 308,75, montern på MyDog i Göteborg till 2 763,70 kr, montern på Stockholm 

Hundmässa i Älvsjö till 6 497 kr. Almanackan som skickades till alla medlemmar i december kostade 

10 200 kr. Vi har fått ett bidrag från SKK på 1 000 kr då vår rasmonter på Stockholms hundmässa 

blev utsedd till andra bästa monter.  
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Avelskommittén har haft en uppfödarträff till en kostnad av 1 434 kr. 

 

Årsmöteskostnaderna uppgick till 17 388,58, varav reseersättningar 7 213,58 kr (budget 11 500 kr). 

Förvaltningskostnader (programvaror, kontorsmaterial, porto och telefonkonferenser) uppgick till 10 

683 kr (budget 11 700 kr). Övriga kostnader för föreningen, så som medlemsavgift till SDHK, 

klubbförsäkring, bankavgifter och hyra av förråd uppgick till 22 553 kr (budget 26 200 kr). 

Kassörens kostnad har under året uppgått till 4 800 kr vilket är enligt budget. 

Styrelsen har under året genomgått utbildningar till en kostnad av 2 850 kr och kostnaderna för 

internrepresentation uppgår till 2 396 kr. SDHK lämnar ett bidrag på 500 kr per ledamot/ersättare 

som genomför SKK:s utbildning i föreningsteknik. Intäkten för 2019 blev 2 500 kr. 

Resultatet för 2019 hamnade på en förlust om 10 280,40 kr, i förhållande till en budgeterad förlust 

om 95 900 kr. Klubben har vid årets slut goda finanser, med 281 721,55 kr på banken, och ett högt 

medlemsantal. 

Nedan följer en sammanställning över resultatet för 2019 per kommitté: 

 

 

Kommitté   Intäkter Kostnader Resultat 

Utställning    62 959,00  -42 146,00  20 813,00 

  varav Degeberga  6 559,00  -5 687,00  872,00 

  varav Borås  31 320,00  -14 528,00  16 792,00 

  varav Haninge  25 080,00  -21 932,00  3 148,00 

Redaktion    4 800,00  -58 573,00 -53 773,00 

Marknadsföring    1 088,00  -28 440,00 -27 352,00 

Avel    -  -1 434,00 -1 434,00 

Hundsport    5 780,00  -8 113,00 -2 333,00 

Aktivitet    700,00  -3 725,00 -3 025,00 

Årsmöte    -  -17 389,00 -17 389,00 

Styrelsen    -  -22 741,00 -22 741,00 

Övrigt*    148 898,00  -51 943,00  96 955,00 

Totalt    224 225,00   -234 505,00 -10 280,00 

*Huvudsaklingen medlemsintäkter, medlemskostnader till SDHK, försäkringspremier och bankkostnader 
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I övrigt hänvisas till bifogad årsrapport med balansräkning och resultaträkning. Styrelsen föreslår att 

årets förlust balanseras och överförs i ny räkning.  

Sammanfattning av styrelsens arbete under året  

Under året har vi arbetat med att försöka ge något tillbaka något till våra medlemmar på olika sätt. 

Vi har därför tagit fram en kalender som skickades ut till medlemmarna i december. Vi har haft 

reflexer, domarkompendiet och dekaler till försäljning. Ett fortsatt samarbete med TP-Victory ger 

medlemmarna möjlighet att beställa t.ex tröjor med klubbens logga på. För att locka nya 

medlemmar har vi fortsatt delat ut broschyren i montrarna på MyDog och Stockholm Hundmässa till 

personer som är nyfikna och intresserade av rasen. Styrelsen har arbetat fram en omarbetad 

version av arbetsordningen för att underlätta styrelsearbetet. Den är också utlagd på hemsidan. 

Genom att säkerställa att vi publicerar våra protokoll på vår hemsidan visar vi på transparens mot 

våra medlemmar och de får lättare inblick i vårt arbete.  

 

Våra utställningar är fortfarande mycket populära med ett högt antal deltagande hundar och många 

medlemmar har ställt upp och hjälpt till i samband med dessa. Papillon-Mästerskapen var i år under 

2 dagar och i flera grenar än tidigare. Det var ett ökat antal deltagare. Ett uppfödarmöte i Upplands 

Väsby hade vi under året med 10 uppfödare som deltog. En aktivitet för medlemmarna arrangerades 

i Uddevalla den 1 december.  

  

Vår tidning, som vi ser som en viktig del i medlemskapet, arbetar vi på för att få så bred, allsidig 

och intressant som möjligt.  Vår hemsida uppdateras regelbundet och innehållet är alltid aktuellt. 

Klubbens Facebookgrupp fungerar huvudsakligen som en informationskanal, men är även öppen för 

relevanta frågeställningar från medlemmarna. 

 

 

 

 

 

Eva Magnusson Kerstin Malm 

Ordförande  Vice Ordförande  

 

 

Marianne Lundqvist Sofia Cedervall Geine Edenius  

Ledamot Ledamot Ledamot 

 

 

Inga-Lill Stener Anne-Christine Igelström 

Ledamot Ledamot 

 

  

 

11 



 

 
 

  

 

12 



 

 
 

  

 

13 



 

  

  

 

14 



 

Verksamhetsplan 2020 

Utställningskommittén  

Under 2020 planerar Papillon-Ringen att arrangera en inofficiell och tre officiella utställningar. 

  

De aktuella och fastställda datumen för utställningarna är:  

18 april inofficiell utställning i Stockholm/Haninge 

22 maj officiell utställning i Hässleholm 

12 juni officiell utställning i Vänersborg 

3 oktober officiell utställning i Stockholm/Haninge  

 

 - Papillon-Ringen ser fram emot ett trevligt tävlingsår med fortsatt höga anmälningssiffror 

 - Presentation av nya svenska Champions kommer  fortsatt ske i både Papillon-Posten och på 

hemsidan.  

 - Kommittén kommer att publicera Tio i Topp listorna fortlöpande under 2020 på hemsidan och i 

vissa fall även i Papillon-Posten. Nya uppdaterade beräkningsregler finns presenterade på hemsidan 

 - Rosetter för erhållna resultat kommer att delas ut i samband med årsmötet 2021. 

 
 
 

Hundsportskommittén  

Kommittén planerar att arrangera Papillonmästerskapen 2020. Nytt för i år är att vi även kommer 

att inbjuda Phalènesällskapet att deltaga på mästerskapen och kalla det fjärilsmästerskapen 

 

Vi kommer att jobba med uppdatering av 10 i topplistor och utvärdering av regler för agilitylistorna.  

Nya svenska champions presenteras i Papillon-Posten. 

 

Kommittén vill fortsätta att uppmuntra uppfödare och ägare att göra beteende- och 

personlighetsbeskrivning med sina hundar (BPH). 

 

 

 

Redaktionskommittén  

Tidningen kommer även under 2020 utkomma med 4 nummer. Vår ambition är att ha samma bredd 

och läsvärde på innehållet som under 2019. Vi hoppas också få in fler bidrag eller förslag från 

medlemmar på sådant som kan passa i vår medlemstidning.  

 

 

 

Marknadsföringskommittén. 

Vi kommer som vanligt ha rasmontrar både på MyDog i Göteborg och på Stockholms Hundmässa. Vi 

kommer dela ut vår broschyr i montrarna och även på andra platser där möjliga rasintressenter kan 

finnas. Domarkompendium, dekal, reflexer och kalendrar kommer finnas till försäljning.  

 

Brevet som är framtaget till nya papillonägare kommer att skickas ut till nya ägare. 

 

Även i år kommer en kalender tas fram och skickas till alla medlemmarna i december 
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Aktivitetskommittén. 

Vi hoppas kunna genomföra olika former av aktiviteter runt om i landet, liknande den vi hade i 

Uddevalla i december. För att kunna göra detta är vi beroende av att det finns medlemmar som dels 

kan tipsa om aktiviteter, dels hjälpa till rent praktiskt. Vi kommer att undersöka möjligheten att 

införa aktivitetsombud som ett verktyg för att möjliggöra detta.  

 

 

 

Avelskommittén  

Under 2020 kommer avelskommitten att: 

 - fortsätta finnas tillgängliga per telefon och mail för medlemmarna som har frågor om avel, hälsa, 

lagar och regler.  

 - Uppdatera ”senaste nytt” på hemsidan så fort det kommer några nyheter inom avel och hälsa. 

 - Informera om olika saker inom avel och hälsa i Papillon-Posten.  

 - Färdigställa RAS och kommer ha några uppfödarträffar på olika platser i landet kring detta. 

 - Informera via Papillon-Posten om inavelsgrad, dels vad gäller enstaka kullar och även rasen som 

helhet 

 - Informera i Papillon-Posten om viktiga lagar och regler kring tillstånd för avel och hundhållning 

 - Förhoppningen är att vi kommer kunna delta på SKK och SDHK:s eventuella avelskonferenser. 

  

 

Styrelsen 

Om årsmötet accepterar styrelsens förslag så kommer styrelsen arbeta med att få till ett bra 

distansårsmöte 2021 

 

Vi kommer att utreda möjligheterna att modernisera hemsidan utifrån praktiska och ekonomiska 

förutsättningar. (Styrelsen är inte enig i detta) 

 

Vi vill se över vår medverkan på sociala medier, hur vi deltar på Facebook, om vi bör finnas på fler 

medier, och arbeta för en trevlig och välkomnande kultur på de medier där vi finns. 

 

Vi kommer att fortsatt erbjuda medlemmar 250:- i ersättning för startat BPH (en gång/hund). 

 

En arkiveringsplan kommer att tas fram. 

 

 

Budgetkommentarer  

 

För 2019 budgeterar styrelsen med intäkter på 210 500 kr och kostnader på 261 800 kr. 

Klubben planerar därmed att gå med 51 300 kr i förlust (jämfört med 10 280 kr i förlust 2019). 

Under 2020 förväntas antalet medlemmar bestå samt intäkterna från medlemsavgifterna förbli 

oförändrade , då medlemsavgifterna per kategori är oförändrade enligt årsmötets beslut 2019. 

Kostnaden för medlemshantering (SKK) förväntas bli 10 000 kr (- 4000 kr). 

  

Verksamhetsintäkterna från tidningsannonsering förväntas bli lika som föregående år. Kostnader för 

tryckning och distribution av Papillon-Posten förväntas bli samma som föregående år. 

  

Utställningsintäkterna förväntas bli 61 300 kr (- 1 700 kr).  

  

Utställningskostnaderna förväntas bli 52 500 kr (+ 10 354 kr). Förklaringen till ökningen beror till 

stor del på ökade kostnader för funktionärer och stambokföringsavgifter.  

  

Avelskommittén kommer att delta på avelskonferens för 7 100 kr. Den planerar också att arrangera 
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uppfödarmöten till en kostnad av 3 000 kr. Det innebär en ökad kostnad på 8 600 kr. 

 

Hundsportskommittén kommer att arrangera Papillonmästerskapen, beräknad nettokostnad 2 200 

kr(oförändrat). 

 

Aktivitetskommitténs nettokostnad beräknas bli 5 000 kr(+ 2 000 kr)  

 

Under året planerar marknadsföringskommittén att köpa in fler foldrar och producera en kalender 

som skickas till alla medlemmar i december. Kostnaden för hemsidan kommer att öka med ca 1 000 

kr och för rasmontrarna med ca 2 000 kr. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till 34 600 kr(+ 6 200 

kr) Intäkterna förväntas bli ca 2 200 kr(+ 1 100 kr).  

 

Övriga externa kostnader för förvaltningen av föreningen förväntas öka med 8 600 kr jämförelse 

med 2019. Den allra största delen avser förrådskostnader.  

 

Personalkostnader (huvudsakligen utbildning och reseersättningar) förväntas öka med 7 000 kr 

under 2019. Ökningen hänför sig till deltagande på avelskonferens. 

 

Då ingen inom föreningen ställt upp som kassör har vi fått ta in en utomstående kassör vilket 

medför en kostnad på 4800 kr. 

 

Inga finansiella intäkter eller kostnader förväntas under året, till följd av det låga ränteläget. 

 

Resultatet för året förväntas bli en förlust på 51 300 kr. 

 

Föreningen har gått med förlust de två senaste åren. Då även 2020 ser ut att gå mot förlust 

kommer styrelsen att jobba aktivt under året med att vända den trenden. Vi kommer att se över 

både intäktssidan och kostnadssidan.  

 

Styrelsens ambition är att alla medlemmar får så mycket ”återbäring” som möjligt från föreningens 

aktiviteter, varför verksamhetsplanen lägger fokus på aktiviteter som gagnar så många medlemmar 

som möjligt. För att kunna erbjuda det måste vi ha en ekonomi i balans. 

 

 

 

 

 

 

2020-02-15 

 

 

Eva Magnusson Kerstin Malm 

Ordförande  Vice Ordförande  

 

 

Marianne Lundqvist Sofia Cedervall Geine Edenius  

Ledamot Ledamot Ledamot 

 

 

Inga-Lill Stener Anne-Christine Igelström 

Ledamot Ledamot 
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Valberedningens förslag 2020 
 

Ordförande 2 år (omval): Eva Magnusson 

Ordinarie ledamot 1 år kvar: Marianne Lundqvist  

Ordinarie ledamot 1 år kvar: Sofia Cedervall  

Ordinarie ledamot 1 år kvar: Ann-Christine Igelström  

Ordinarie ledamot 2 år (nyval): Alexandra Sahlin 

Ordinarie ledamot 2 år (omval): Kerstin Malm 

Ordinarie ledamot 2 år (omval): Inga-Lill Stener 

Suppleant (1) 1 år kvar: Nathalie Edlund 

Suppleant (2) 1 år kvar: Helena Lidström 

Suppleant (3) 2 år (nyval: Annika Sjölund 

Suppleant (4) 2 år (nyval): Annica Carlsson 

 

Valberedningen är inte enig vad gäller suppleant (3) och (4). 

 

Irene Hasselgren föreslår Annika Sjölund och Annica Carlsson. 

Lala Wallin Cederlund föreslår Bitte Skog och Ancki Ekelund. 

Louise Nilsson föreslår Annika Sjölund och Jan Andersson. 

 

Annika Sjölund blir valberedningens förslag då två av tre ledamöter föreslår henne. 

 

Annica Carlsson blir valberedningens förslag då Irene Hasselgren som sammankallande har 

utslagsröst. 

 

 

Revisor 1 år kvar: Daniel Wijk 

Revisor 2 år (omval): Marie Nordberg Bengtsson 

Revisorssuppleant 1 år kvar: Madeleine Prick  

Revisorssuppleant 2 år (omval): Axel Axelsson 

 

 

 

Irene Hasselgren 

Sammankallande 

 

Lala Wallin Cederlund 

Ledamot 

 

Louise Nilsson 

Ledamot 
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Styrelsens förslag 1: Införande av distansårsmöte 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet river upp alla tidigare beslut om var årsmötet ska ligga och 

godkänner att styrelsen istället söker tillstånd att få ha distansårsmöte. Platser till detta bör 

tills vidare styrelsen själva få i uppdrag att bestämma. Det är däremot viktigt att det är en 

bra geografisk spridning så att så många medlemmar som möjligt kan delta och att det är 

ekonomiskt lämpliga lokaler så att inte kostnaderna för årsmötet blir för höga. 

Planen är också att alla som ska ha rosetter för topp-10-placeringarna eller championat kan 

meddela ett par veckor innan distansårsmötet var dom vill hämta rosetterna. Rosetterna 

skickas då ut till respektive plats. På så sätt kan även rosettutdelning ske på alla platser 

som årsmötet hålls på. 
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Styrelsens förslag 2: Gåvomedlemskap 

 

 

 

Styrelsen föreslår att klubben på prov inför gåvomedlemskap, där uppfödare erbjuder sina 

valpköpare ett medlemskap i Papillon-Ringen om ett år, där uppfödaren betalar 150:-, 

vilket är en rabatt på 125:- på ett vanligt medlemskap. För valpköparen innebär det att 

första årets medlemskap är gratis, sedan betalar valpköparen ordinarie medlemskap, om 

man vill kvarstå som medlem. 

Att erbjuda gåvomedlemskap är frivilligt för uppfödaren. Tanken med detta är att locka fler 

medlemmar till vår rasklubb. Styrelsen önskar införa detta på prov i tre år, för att sedan 

utvärdera. Klubbens kostnader för att införa gåvomedlemskap enligt ovan, redovisas i 

tabellerna 1 och 2. 

 

Tabell 1 

 

Kostnad/år och 

medlem Kronor 

Tidningen 108 

Hemsida 5 

Overheadkostnader 88 

Summa 201 

 

 

Tabell 2 

Andel som blir 

medlem Antal som blir medlem 

Intäkt 

gåvomedlemskap Kostnad/medlem Förlust 

75% 258 38700 51858 13158 

50% 172 35800 34572 8772 

25% 86 12900 17286 4386 

 

Tabell 2 bygger på antal födda valpar under 2019, vilket var 343 stycken. 

 

Varje gåvomedlem kostar alltså klubben 51 kronor det första året.  
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Motion 
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Styrelsens kommentar till motionen  

 

 

Motionen är inte fullständig, då det inte tydligt framgår vad motionsställarna avser med densamma. 

Det framgår inte vad för beslut som man föreslår att årsmötet skall fatta i denna fråga. Styrelsen 

yrkar därför avslag på motionen. 
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Bilaga 1. 

 

Gåvomedlemskap Papillon-Ringen 

  

Bakgrund: Den styrelse som valdes på årsmötet 2019, fick i uppdrag att se över vilka kostnader 

föreningen skulle drabbas av vid införande av gåvomedlemskap. 

Den dåvarande styrelsens förslag är att införa ett gåvomedlemskap där uppfödare erbjuder sina 

valpköpare ett medlemskap i Papillon-Ringen om ett år, där uppfödaren betalar 100:-, vilket är en 

rabatt på 175:- på ett vanligt medlemskap. För valpköparen innebär det att första årets 

medlemskap är gratis, sedan betalar valpköparen ordinarie medlemskap, om man vill kvarstå som 

medlem. 

Att erbjuda gåvomedlemskap är frivilligt för uppfödaren. Tanken med detta är att locka fler 

medlemmar till vår rasklubb. Styrelsen önskade införa detta på prov i tre år, för att sedan 

utvärdera. Årsmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för 

gåvomedlemskap enligt ovan. 

Beräkning av kostnad för gåvomedlemskap: 

Om vi utgår från att antalet medlemmar i Papillon-Ringen är 500 (508 medlemmar registrerade 

under 2019), kan vi beräkna ungefärlig kostnad/ medlem som klubben har. Fasta kostnader är 

tidningen, som beräknas kosta 27:- per nummer inklusive tryck och distribution, och utkommer med 

4 nummer /år, hemsida och övriga overheadkostnader (programvaror, förbrukningsmaterial, porton, 

styrelse m.m.) 

 

Tabell 1. 

Kostnad/år och 

medlem Kronor 

Tidningen 108 

Hemsida 5 

Overheadkostnader 88 

Summa 201 

 

Detta skulle innebära en förlust för klubben för varje gåvomedlem på 101:- under det första året 

denne är medlem. Utöver dessa fasta kostnader tillkommer kostnader för till exempel förluster vid 

Papillonmästerskapen och ev. andra av klubben subventionerade aktiviteter. 

Om vi utgår från antal födda valpar under 2019, och att deras köpare skulle erbjudas 

gåvomedlemskap från sin uppfödare, kan vi summera klubbens förlust för dessa medlemmars 

medlemskap under det första året, och beroende på hur många valpköpare som erbjuds 

medlemskap (det är ju frivilligt för uppfödare att göra detta, samt att vissa valpar kommer att säljas 

till den som redan är medlemmar, resp behålls i kenneln. Se tabell 2. 
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Tabell 2 

Antal födda valpar 

2019  343.     

Andel som blir 

medlem 

Antal som blir 

medlem 

Intäkt 

gåvomedlemskap Kostnad/gåvomedlem Förlust 

75% 258 25800 51858 26058 

50% 172 17200 34572 17372 

25% 86 8600 17286 8686 

 

 

Diskussion: 

Styrelsen konstaterar att gåvomedlemskap där uppfödaren betalar 100:- i medlemsavgift under det 

första året, skulle kosta klubben 101:- per ny gåvomedlem. Skulle det bli många gåvomedlemmar 

under ett år, kan förlusten för klubben bli betydande. 

Förhoppningen är ändå att gåvomedlemskap i förlängningen kommer att generera fler fullbetalande 

medlemmar, varför nuvarande styrelse kommer att föreslå ett gåvomedlemskap, men där 

uppfödaren betalar en högre summa för medlemskapet. Se styrelsens förslag nummer 2. 
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