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Kallelse till årsstämma i 
Hälleforshundklubben 
 
Tid: 2021-02-27 kl. 11.00 
Plats: Digitalt möte 
Anmälan sker till adress: via digitalt formulär på 
hemsidan eller mail till marit.truuts@netplex.se 
Sammankallat av: Styrelsen 
Mötesdeltagare: Medlemmar i Hälleforshundklubben 

 
—— Dagordning—— 
Mötet öppnas 
1. Justering av röstlängd 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
6.  Fråga om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst 
7.  Fastställande av dagordning 
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse 
9.  Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust 
10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
 C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår. 
13.  Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande 

och ledamöter i styrelse enligt paragraf 8. 
14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt paragraf 9 i stadgarna. 
15.  Val av valberedning enligt paragraf 10 i stadgarna 
16.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
17. Beslut om regelrevidering jaktprov 
18.  Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie 

årsmöte eller som senast den 15 januari anmälts till styrelsen. 
19. Övriga frågor	



Verksamhetsberättelse för år 2020 
 

• Vid årsskiftet 2019/2020 var klubbens medlemsantal 263 st. Alla 
medlemsavgifter för 2021 har i skrivande stund inte inkommit 
  

• Klubben ha aktivt jobbat för att värva fler medlemmar.   
 

• Under provåret 2020/2021 genomfördes 27 jaktprov i Sverige varav 14 
prisprov vilket motsvarar 52% pristagare. Ett jaktprov i Finland.   

 
• Fortsatt utveckling av den offentliga hemsidan för Hälleforshunden.                                        

http://www.halleforshunden.org/ 
 

• Klubbens årsstämma genomfördes i Umeå, d.2020-07-11. 
 

• Under verksamhetsåret 2020 genomfördes sex styrelsemöten de fem 
senaste som videokonferens, vilket medför minskade kostnader för 
klubben. 

 
• Klubben har varit representerad vid SÄK:s digitala årsstämma. 

 
• Klubben har varit representerad vid SÄK:s avelskommittés digitala 

möten.  
 

• I Sverige registrerades under 2020 65 st fördelat på 12 kullar vilket ger 
5,4 valpar per kull.  

 
• Klubbens avelsråd har anlitats för råd i 58 % av de parningar som 

genomfördes under 2020 
 

• Uppdatering av kraven för ögonlysning 
 

• Klubben är representerad i tidningen Älghunden 



 Hälleforshundklubben  Sida:  1(1)

 802460-9631  Resultatrapport  Utskrivet:  21-02-03
 Preliminär  20:06

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  68
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden  Period fg år  Period/periodbudg

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3540  Förs av kespar,klistermärken,reklam,väst  0,00  1 265,00  0,0 %
 S:a Nettoomsättning  0,00  1 265,00  0,0 %

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  34 898,11  43 640,67  0,0 %
 S:a Övriga rörelseintäkter  34 898,11  43 640,67  0,0 %

 S:a Rörelseintäkter mm  34 898,11  44 905,67  0,0 %

 Bruttovinst  34 898,11  44 905,67  0,0 %

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5420  Programvaror  0,00  -1 274,66  0,0 %
 6110  Administration  -1 646,00  -2 284,00  0,0 %
 6230  Datakommunikation  -2 202,00  -9 000,00  0,0 %
 6250  Porto  -77,00  -2 481,00  0,0 %
 6390  Övr kostnader  -3 500,00  0,00  0,0 %
 6400  Möteskostnader mm  -5 234,00  -34 236,00  0,0 %
 6570  Bankkostnader  -980,00  -900,00  0,0 %
 S:a Övriga externa kostnader  -13 639,00  -50 175,66  0,0 %

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -13 639,00  -50 175,66  0,0 %

 Rörelseresultat före avskrivningar  21 259,11  -5 269,99  0,0 %

 Rörelseresultat efter avskrivningar  21 259,11  -5 269,99  0,0 %

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  21 259,11  -5 269,99  0,0 %

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  21 259,11  -5 269,99  0,0 %

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  21 259,11  -5 269,99  0,0 %

 Resultat före skatt  21 259,11  -5 269,99  0,0 %

 Beräknat resultat  21 259,11  -5 269,99  0,0 %



 Hälleforshundklubben  Sida:  1(1)

 802460-9631  Balansrapport  Utskrivet:  21-02-03
 Preliminär  20:06

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  68
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Kassa och bank
 1910  Kassa  615,00  0,00  615,00
 1930  Bank, checkräkningskonto  1 349,78  31 259,11  32 608,89
 1931  Ftg konto 8420-2,944 549 098-1  1 486,47  0,00  1 486,47
 1940  Bank, Övriga bankkonto  35 679,92  -10 000,00  25 679,92
 S:a Kassa och bank  39 131,17  21 259,11  60 390,28

 S:a Omsättningstillgångar  39 131,17  21 259,11  60 390,28

 S:A TILLGÅNGAR  39 131,17  21 259,11  60 390,28

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -44 401,16  0,00  -44 401,16
 S:a Eget kapital  -44 401,16  0,00  -44 401,16

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -44 401,16  0,00  -44 401,16

 BERÄKNAT RESULTAT***  -5 269,99  21 259,11  15 989,12



 
 
 
 

Verksamhetsplan för år 2021 
  
 
• Arbeta för att ett ökat antal hälleforshundar startar på 

jaktprov. 
 

• Fortsatt arbete för breddning av avelsbasen.  
 

• Verka för att avelsrådgivningens fortsatt skall ligga på en hög 
nivå.  

 
• Verka för en uppdaterad hemsida på facebook med 

avelsinformation.  
 

• Arbeta för ett ökande antal medlemmar samt engagera 
medlemmar. 

 
• Arbeta för ett ökat antal valpar 

 
• Arbeta för att finnas representerade i SÄKs verksamhet och 

samarbeta med andra ras och lokalklubbar. 
 

• Planera för ett klubbmästerksap 2021. 
 

• Om möjligt under 2021 genomföra klubbmöte för medlemmar 
med föreläsning om avel/genetik 

 
 

 
 



 
 

Rambudget 2021 för Hälleforshundklubben 

Inkomster 
Medlemsavgifter   43 000 kr 

Försäljning kepsar mm    2 000 kr 

Summa    45 000 kr 

Utgifter 
Hemsida    10 000 kr 

Trycksaker/porto   6 000 kr 

Möteskostnader   5 000 kr 

Datakommunikation  4000 kr 

Utbildning   5000 kr 

Bidrag hälsostatus HD, AD, Ögon 5000 kr 

Summa      35 000 kr 

 

Resultat    10 000 kr 



Motioner 
Två stycken motioner har inkommit. 

1: 

Motion Hej Jag har ett förslag att ha 1 till 2 medlemsmöten per år. En klubb är 
medlemmarnas klubb, inte styrelsens. Där av är det viktigt att medlemmarnas åsikter 
och synpunkter blir hörda. P.g.a de sjunkande medlemsantalet tror jag att det är 
viktigt att ha medlemsmöten där medlemmar som brinner för rasen får vara med och 
diskutera hur rasen och klubben ska drivas framåt. Medlemsmöten är även bra för att 
få medlemmar att hjälpa till i klubbens arbeten, så som att närvara på "hundtorg" vid 
jaktmässor och hundutställningar osv. Styrelsen ska inte behöva dra all last. Vänligen 
Marlen Jonsson Nord. 

 

Styrelsen svar: Bifalles förutsatt att någon utanför styrelsen driver det, styrelsen kan 
och är bollplank och behjälplig i frågor. Styrelsen uppskattar verkligen att fler är 
beredd att samverka mot ett gemensamt mål för Hälleforshundens bästa. Det är 
viktigt att Hälleforshunden syns i flera positiva sammanhang. 

 

2: 

Motion till årsmötet. Gällande klubbkamp. Avser. Att ta fram en arbetsgrupp för att 
anordna en klubbkamp för rasen Hälleforshunden. Det ska tydligen finnas en 
information från säk där lokalklubbar skall bistå rasklubbarna. Jag tror att en tävling 
som denna kan gynna våran ras. särskilt om man kan få tag på sponsorer. Tror även 
att vi kan få upp statistiken på jaktprov för våran Hälle. Undertecknad kan ta på sig 
att skapa en arbetsgrupp samt en presentation på ett utförande till styrelsen. 

 

Styrelsen svar: Bifalles förutsatt att någon utanför styrelsen driver det, styrelsen kan 
och är bollplank och behjälplig i frågor. Styrelsen uppskattar verkligen att fler är 
beredd att samverka mot ett gemensamt mål för Hälleforshundens bästa! Det är 
viktigt att hunden syns mer i jaktprovssammanhang. Båda motionerna syftar till att 
synliggöra Hälleforshunden mer och förhoppningsvis öka andelen Hälleforsare. 

 

 

 

	



 RAS – Rasspecifika avelsstrategier 

RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. 

Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar, specialklubbar och SKK, dokumentet skall ge en beskrivning av nuläget vad gäller hälsa, 
mentalitet, exteriör och jaktliga egenskaper. 

I dokumentet beskriver också vilka målsättningar, avelsmål som rasklubben och specialklubben har satt upp. 

Det skall göras utvärderingar varje år hur arbetet går för att nå de uppsatta målen.  

Tyvärr har pandemiåret 2020 har haft sin inverkan på utvärderingen i form av ett mindre antal jaktprov, exteriörbedömda hundar och 
veterinärdata som också minskat i antal. 

 

Statistik för utvärdering av RAS för Hälleforshund 2020 

Följande punkter är utvärderade: 

• Registreringsstatistik 
• Inavelsgrad – Mål under 2,5% 
• Jaktprovsstatistik  
• Hälsa / HD / Årskull 
• Hälsa / AD 
• Hälsa / ögon 
• Exteriör  

 



 Registreringsstatistik, källa SKK 

Mål: Öka antalet registreringar för att säkerställa att rasen hållbart skall kunna utvecklas och bevaras. 

Registreringen av antalet Hälleforshundar i Sverige är 62 st. oförändrade från föregående år 

Ant. reg/år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Tikar (varv 
imp) 

28(1) 26(1) 32(1) 45(1) 31 22 47 23 27(1) 33(1) 

Hanar (varv 
imp) 

31 33(1) 33 42(1) 22 33(1) 27(1) 29(2) 35(2) 29(6) 

Totalt 51(1) 59(2) 65(1) 87(2) 53 55(1) 74(1) 52(2) 62(3) 62(7) 
	

 



 Inavelsgrad –, källa SKK 
 

Målsättning: Att på årsbasis konsolidera inavelsgraden i kullarna till ≤ F=1.2 (5 generationer). Att under perioden mönstra in 
nya hundar med rätt kvalitét enligt ovan för att kunna säkerställa målsättningen ≤ F=1,2 (5 generationer).	

 
 
Rasens genomsnittsliga inavelsökning beräknat på 5 generationer är 3,2% för 2020 och ligger över delmålet 2,5 %. Den högre 
inavelsökningen beror på parningar som inte rek. av avelsrådet. Dessa är IK mellan 0,78% – 8,4%. 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Inavelsgrad 1,9 % 2 % 2,5 % 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,7 % 1,1 % 1,9 % 3,2% 

 



 

 Jaktprovsstatistik 
 
 
Mål: Stärka jaktlusten i rasen medelst en högre ”lägsta nivå”.	
	
Verksamhet Verka för: 
	
	Öka	antalet	hundar	som	kommer	till	prov	och	uppnå	en	genomsnittlig	meriteringsgrad	per	årskull	som	är	25	%.	Målsättningen	nås	genom	
information	och	bearbetning	av	uppfödare,	valpköpare	samt	annonsering	och	betygssättning	av	genomförda	parningar	(anvisad-,	rekommenderad	
parning).	För	att	betygsättning	skall	ske	av	genomförd	parning	krävs	att	avelsrådet	är	tillfrågad	före	parning	och	att	täckhundarna	är	ögonlysta	utan	
anmärkning,	ögonlysningen	skall	ej	vara	äldre	än	ett	år.	HD	status	ej	sämre	än	B	och	ED	utan	anmärkning.	
	

Under	provåret	2020/2021	genomfördes	27	prov	varav	14	prisprov,	vilket	ger	52	%	prisprov.	 
 

 

 
 
 
 
 



 Hälsa HD, källa SKK 
 
Målsättning: Öka andelen undersökta hundar ökas från nuvarande 40 % till 60 % under den kommande 5-års. perioden.  
 
Antalet Hälleforshundar som hd-röntgas har fortsatt att minska till under 40%. För att verka genom att öka andelen undersökta hundar till 
60% måste ytterligare information öka för att nå målen. 
 

Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
HD grad A 18 (60%) 18 (69,2%) 5 (22,7%) 13 (44,8%) 10 (47,6%) 12 (52,2%) 11 (57,9%) 2 (20%) 13 (59,1%) 1 (100%) 

HD grad B 6 (20%) 6 (23,2%) 9 (40,9%) 9 (31%) 10 (47,6%) 8 (34,8%) 6 (31,6%) 4 (40%) 6 (29,3%)  
HD grad C 6 (20%) 2 (7,7%9 7 (31,8%) 5 (17,2%) 1 (4,8%9 3 (13%) 2 (10,5%) 4 (40%) 3 (13,6%)  
HD grad D   1 (4,5%) 2 (6,9%)       
HD grad E           
Tot. ant. 
undersölkta 

30 26 22 29 21 23 19 10 22 1 

Snittålder för 
undersökning 

27 28 33 27 24 24 24 15 14 12 

Ant. födda 58 53 64 85 53 73 58 45 70 48 

 
 



  Hälsa ED, källa SKK 
Hälleforshunden har en bra ED status där 100% är utan anmärkning 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ED ua (0) 21 (100%) 22 (100%) 17 (100%) 26 (100%) 17 (100%) 14 (100%) 12 (100%) 10 (100%) 22 (100%) 1 (100%) 

ED grad 1           

ED grad 2           

ED grad 3           

Tot. ant. undersökta 21 22 17 26 17 12 12 10 22 1 

Snittålder 

undersökning 

21 26 26 25 21 21 16 15 14 12 

Antal födda 58 53 64 85 53 73 53 45 70 48 

	

 
 



 

 Hälsa ögon, källa SKK 

Målsättning: Vi har nått målsättningen diagnosen ärftlig katarakt till ≤ 10 %, fortsatt målsättning är att dagens nivå inte skall 
öka. För att bibehålla detta mål kommer kravet om ögonlysning före parning att kvarstå. 

Fortsätta den redan påbörjade avelssektionen beträffande katarakt. Vi har nått målsättningen diagnosen ärftlig katarakt till mindre än 10%, fortsatt målsättning 
är att dagens nivå inte ska öka. För att bibehålla detta mål kommer kravet om ögonlysning före parning att kvarstå. 

Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
UA 10 (76,9%) 21 (95,5%) 13 (92,9%) 21 (105%) 14 (100%) 10 (83,3%) 8 (88,1%) 4 (66,7%) 4 (80%)  

Diagnos 11(84,6%) 4 (18,2%) 1 (7,1%) 5 (25%) 3 (21,4%) 7 (50%) 1 (11,1%) 2 (33,3%) 1 (20%)  
Tot. 
undersökta 

13 22 14 20 14 14 9 6 5  

Ant födda 58 53 64 85 53 73 58 45 70  
 

 



 Exteriör, källa hitta älghund 
 
Målsättning: På sikt förbättra storleken 
 

Under tiden 2017 - 2020 har 382st hundar blivit bedömda på utställning arrangerade av SÄK eller SKK. Domarnas uppfattning har varit att hundarna har 
allmänt fortsatt en förvånansvärt hög och jämn kvalitet, detta med tanke på att rasen ännu är förhållande vis ny. Ingen prisnedsättning 2020 av de 30 st. 
hundar som har bedömts exteriört. 

Prisnedsättningar 2017 - 2020 

23 st hundar har fått prisnedsättningar under 2017-2019  

4 st (1%) D pga av storlek   

13 st (3,6%) D pga av färg 

1 st (0,2%) S pga av färg 

1 st (0,2%) D pga av mentalitet 

1 st (0,2%) S pga av mentalitet 

1 st (0,2%) D pga av bett 

2 st (0,5%) S pga övr. orsak 

Hälleforshunden är idag en hund som exteriört tämligen väl överensstämmer med sin rasstandard, vissa hundar kan dock bli väl små(gäller främst tikar). 
Genom inmönstring har prisnedsättning pga av felaktig färg ökat något. Fortsatt målsättning att förbättra storlek genom viss selektion av avelsdjur samt 
inmönstring, samt verka för att hundar inte diskvalificeras pga felaktig färg. Vår bedömning med felaktig färg är att kommer tillrätta efterhand i en så pass ung 
ras. Samt att vår egen tolkning av domarkompendium för hälleforshunden är att färgen ska vara starkt prisnedsättande men inte diskvalificerande för hunden 
om hunden i övrigt är fin exteriört och mentalt. 


