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Verksamhetsberättelse Svenska Irländsk Varghund Klubben 
 Organisationsnummer 874001–1674 

  Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 

Bilaga: Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund Klubben 

 

1 Inledning 

Vi summerar verksamhetsåret 2020. Klubben påverkades naturligtvis av den pågående covid-19 
pandemin. Utställningar och klubbaktiviteter ställdes in och ekonomin påverkades negativt. Nedan 
beskrivs klubbens organisation samt de aktiviteter som trots allt genomfördes.  
Klubben hade vid slutet av året 242 medlemmar uppdelat på 184 fullbetalande, 27 familjemedlemmar, 
28 valpgåvomedlemmar och 3 hedersmedlemmar.  

 

2 Organisation 

2.1 Styrelsen 
Styrelsen som valdes på årsmötet 2020-02-29 har bestått av följande personer 
Ordförande Lisen Ekström, firmatecknare 
Vice ordförande Ellinor Jonsson 
Sekreterare, ledamot Ullis Andersers 
Kassör Inger Högberg, firmatecknare                                                                                                  
Ledamot Helena Boo Robertsson 
Ledamot Jessica Zetterlund 
Ledamot Svante Halleberg 

Suppleant Leif Vennerström                                                                                                                                        

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året samt ett konstituerande möte 29/2  
Möten har ägt rum 9/3, 6/4, 14/5, 15/6, 20/7, 10/8, 14/9, 12/10, 16/11 ,14/12, 11/1 samt 15/2. 
Protokollen är publicerade på www.svivk.se . 

2.2 Valberedning 
På årsmötet valdes Ulla Enevåg som sammankallande och Annica Gustavsson och Ylva Tallqvist som 
ledamöter.  

2.3 Revisorer 
Årsmötet valde följande revisorer: 
Ordinarie: Anna-Lena Danielsson och Susanne Rönnberg 
Suppleanter: Susanne Kemi och Britt-Marie Svensson 
 

  

http://www.svivk.se/
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2.4 Övriga förtroendeposter 
Under verksamhetsåret har följande medlemmar arbetat för klubbens olika förtroendeposter: 

Kontaktombud: Ansvarig: Lisen Ekström 

Nedre Norra:   Ullis Andersers, Britt-Marie Svensson och Leif Vennerström  

Mellersta:   Ellinor Jonsson                                                        
Västra:   Jessica Zetterlund och Svante Hallberg 
Östra:   Anna Hedlund 
Södra:   Magnus Widén  (från september) 
Övre Norra:   Vakant 

Certifierad  
utställningsansvarig: Irma Aalto 
 
Delegat FIWC/FCI: Inger Högberg 
 
Tidningen Varghunden:  Lisen Ekström, ansvarig utgivare. 
  Inger Högberg, tillförordnad redaktör. 

 
Avels- och hälso-kommittén:  Ellinor Jonsson 
  Jessica Zetterlund 
 
Webbmaster:                       Jessica Zetterlund 
 
Sponsoransvarig:  Lisen Ekström 
 
Försäljningsansvarig:  Anna & Per Hedlund 
 
Valphänvisning:  Helena Boo Robertsson  
 
LC-ansvarig:  Charlotte Andersson 
 
Poängräkning:  
Lure Coursing: Sanna Persson 
Utställningar:   Jessica Zetterlund. 

 

3 Avels- och hälsokommittén 
Här jobbas det med att vi ska få till ett samarbete med Irish Wolfhound Health Group (IWHG). De är 
positiva till det och under den planerande konferensen 2021 i oktober ska vi tillsammans med klub-
bens uppfödare, IWHG och hjärtspecialisten Angela Bodey komma fram till hur vi ska gå tillväga.  

 

4 Medlemsaktiviteter 

4.1 Utställningar 
Klubben hade fem utställningar planerade under året. 3 specialer och 2 st Inofficiella för alla raser. 
Men pga av pandemin blev alla utställningar inställda.  
 

4.2 Vinstrikaste 2020 
Det blev tyvärr inga vinstrikaste listor 2020 varken för L-C eller utställning pga pandemin. 

4.4 Övriga medlemsaktiviteter 

Även övriga fysiska medlemsaktiviteter blev inställda i pandemins spår.  

Klubben väggalmanackor är populära. Vi började året med att trycka upp 25 extra almanackor för 
2020 eftersom det fanns en efterfrågan när ursprungsupplagan var slutsåld. Dessa 25 sålde slut så 
när det var dags att ta fram almanackan för 2021 vågade vi oss på att öka beställningen redan från 
början. Vi bad varghundsägare skicka in bilder på sina varghundar i vardagliga situationer. Vi fick in 
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113 bilder, vilket är rekord! Dessa gjordes anonyma och skickades till fotograf Camilla Fritz som valde 
ut och motiverade de 12 bilder som sen trycktes upp i almanackan. Vi tyckte upp 128 ex där vi sålde 
125 och lottade ut två bland dem som hade skickat in bilder och så fick fotografdomaren en som tack 
för sitt arbete.  

5 Kommunikation med medlemmar 
Klubben använder i huvudsak tre kanaler för kommunikation med medlemmarna; hemsidan, tidningen 
Varghunden och Facebook. Nya medlemmar hälsas välkomna via mejl och valpköpare får ett 
gåvopaket från klubben när uppfödaren skänker ett valpgåvomedlemskap.  

Klubbens hemsida, www.svivk.se, hålls uppdaterad av klubbens webmaster och innehåller både 
snabba uppdateringar och material av mer långsiktig karaktär. Vår Facebooksida, Svenska Irländsk 
Varghund Klubben, används för snabba uppdateringar och event och följs av närmare 1 270 personer. 
Vi har också en Facebooksida där vi så snabbt som möjligt presenterar resultat från klubbens 
tävlingar, sidan heter Svivk's resultatsida. 

Klubbens tidning Varghunden har kommit ut 4 gånger under 2020. Som ett led i att begränsa klubbens 
omkostnader under pandemin fick vi tyvärr ta ett beslut att tills vidare inte skicka tidningen till kliniker 
och djursjukhus. Vi har också en digital version av tidningen som distribueras till Sveriges alla 
exteriördomare som dömer Irländsk Varghund samt till alla L-C domare. Vi beslutade att behålla den 
digitala versionen, den ger oss också möjlighet att övergå till att distribuera tidningen digitalt till våra 
medlemmar. Det skulle sänka klubben kostnader men är ett beslut som vi inte vill tvingas ta. Mycket 
beror på hur klubbens ekonomi utvecklas under år 2021. 

 

6 Klubbshop  
Klubbshopen hade under året en god försäljning trots att vi inte haft några utställningar.  

 

7 Verksamheten i siffror/beskrivning av klubbens ekonomi 
Årets resultat blev en förlust på SEK 7 014. 

En stor del av klubbens omsättning kommer normalt från utställningarna. Framför från våra 
utställningar för alla raser som därför är viktiga för klubbens resultat och finansiering av övrig 
verksamhet. I år blev samtliga utställningar inställda. Vi hann dock starta upp anmälningarna till 
utställningen för alla raser i Floby innan myndigheter och SKK drog i nödbromsen. Vår kassör 
återbetalade 200:- av anmälningsavgiften på 225:- till 95 redan inbetalade anmälningar. Det är den 
lilla intäkten som syns i Resultatrapporten. Intäkten täckte nästan den kostnad vi hade för annonsen i 
Hundsport.Vi hann också köpa in en del priser till Floby som vi i bokföringen nu lagt i ett 
Utställningslager i balansräkningen. 

Medlemsavgifterna är också en av klubbens stora inkomstkällor. Under 2020 uppgick de totala 
medlemsavgifterna till SEK 56 950. Antalet medlemmar är i stort lika från förra årsskiftet. 

Trots att vi inte haft några utställningar eller träffar lyckades våra försäljningsansvariga sälja artiklar 
från klubbshoppen för över SEK 16 500, allt i stort sätt från befintligt lager. Det minskade 
lagerbindningen i balansräkningen med ca SEK10 000 till  straxt under SEK 30 000. 

Klubbens väggalmanacka har blivit populär. I början av året fick vi göra en extratryckning av 2020 års 
almanacka och under hösten togs almanackan för 2021 fram som också sålde slut. Totalt gav 
almanackorna en intäkt på nästan SEK 20 000. 

Kostnaden för framtagning och distribution av vår tidning Varghunden uppgick till ca SEK 57 500 vilket 
är 6 000:- lägre än året innan trots Postnords höjda avgifter. Det beror bland annat på att de två 
senaste numren är något tunnare (inga reportage från utställningar) och att vi beslutade att tempoärt 
inte skicka tidningen till veterinärkliniker. Dessutom efterskänkte klubbens tillförordnade redaktör 
abonnemangsavgifterna för layoutprogrammet som används för att framställ tidningen.. 
Annonsintäkterna fördubblades men uppgick ändå endast till blygsamma SEK 2 000. 
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Klubbens Forsknings- & utbildningsfond innehåller oförändrat SEK 74 185.  
SEK 1 200 betalades ut i hjärtundersökningsbidrag från SvIVKs fond som vid årsskiftet innehåller  
SEK 7 570. SKKs fond är orörd på SEK1 826,65. 

I bifogat dokument Ekonomisk årssammanställning Svenska Irländsk Varghund Klubben finns en 
detaljerad redogörelse för årets siffror liksom styrelsens förslag att årets förlust balanseras i ny 
räkning. 

 

8 Slutord 
Styrelsen tackar samtliga medlemmar för förtroendet och riktar ett speciellt tack till alla duktiga med-

lemmar som under året ideellt har arbetat för klubben!  

 

 

 

Ordförande Louise "Lisen" Ekström 

 

 

 

Vice ordförande Ellinor Jonsson 

 

 

 
Sekreterare ledamot Ullis Andersers 
 

 

 

Kassör Inger Högberg 

 

 

 

Ledamot Helena Boo Robertsson 

 

 

 

Ledamot Jessica Zetterlund 

 

 

 

Ledamot Svante Hallberg 

 

 

 

Suppleant Leif Vennerström 


