






          

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  

 SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN  

  

STYRELSEN  

Styrelsen har under året bestått av:  

 Ordförande Helen Sjöholm  

 Vice ordförande Linnea Linder  

 Sekreterare Therese Källman  

 Kassör/medlemsansvarig Nina Rudebrand  

 Ledamot Irja Hjort  

 Suppleant 1 Christina Stenherden  

 Suppleant 2 Rebecca Nordlander  

Under året har styrelsen utöver det konstituerande mötet haft 7 stycken telefonmöten.  

Övriga förtroendeposter:  

Valberedningen:  

 Sammankallande Petra Wikholm  

 Therese Heinrichs  

 Karin Olofsson  

  

Revisorer :  

 Amanda Olsson Cedervall Sammankallande  

 Kajsa Sommar  

  

Medlemmar:  

Har per 2019-01-10 uppgått till 84 medlemmar varav uppdelningen enligt nedan  

 44 styck huvudmedlem  

 38 styck valpmedlemskap  

 1 styck utlandsmedlemskap  

 1 styck familjemedlemskap  
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Hemsida och Facebook-sidan:  

Har kontinuerligt uppdaterats under hela året med både information och bilder samt tävling.  

  

Arrangerande aktiviteter:  

 Klubben har hållit en viltspårsträff för sina medlemmar  

 Två träffar på hundarnas ö Drottningholm  

 En brasserace- träff på greyhoundbanan i Åkersberga  

  

BPH ( Beteende- & Personlighetsbeskrivning hund:  

I år arrangerades inget BPH av klubben då vi inte fick tag i några platser.   

  

Bildtävling:  

Klubben genomförde en bildtävling med tema ” Kyla ” med egendesignat hundhalsband från 

Halsbandsmakerskan som pris.  

Brassebladet:  

Under året har fyra nummer av Brassebladet utkommit som en webbtidning. De utkom i mars, juli, 

oktober och december.  

  

Monter:  

Klubben fanns representerade med monter på Stora Stockholm 8-9 december.   

  

Rasspecialen – Inofficiell utställning:  

Den 2/9 – 2018 anordnades rasspecial med domare Sofia Westergren Larsen (uppfödare inom rasen 

under prefixet kennel Sofalex). 13 st anmälda blev det och tillställningen var mycket lyckad. Våra 

huvudsponsorer var Hill´s, Cramo, Kennel Azentas, Kennel Itanema samt Leksandbröd. Det var även i år 

folk som var intresserade av rasen som kom och tittade.  

  

Årets Show , Arbetande, Junior, Veteran & Uppfödare Brasse:  

Under året har klubben haft fyra (4) tävlingar rullande- Årets show brasse, Årets arbetande brasse, 

Årets Junior Brasse och Årets Brasse uppfödare. Detta för att motivera klubbens medlemmar att 

aktivera sina hundar. Under året har det inkommit önskemål om att även räkna med lydnad i Årets 

arbetande brasse och styrelsen har tagit fram poängmall för det som kommer att finnas på listan från 

och med 2019-01-01.  

Årets Terrierfullmäktige:  

Nina Rudebrand medverkade även i år för klubben hela helgen ute på Arlandastad.   
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Avelskommitté / RAS:  

Även detta år har styrelsen agerat avelskommitté. Ras har efter flera månader hos Terrierklubben 

kommit oss tillhanda med lite synpunkter. Vi har skickat RAS till Terrierklubben igen 2018-11-27.  

Klubben har bistått i den svenska översättningen till den nya rasstandarden.  

  

  

…………………………………………………….    

Ordförande        Vice ordförande  

  

…………………………………………………….    

Sekreterare        Kassör  

  

   …………………………………………………….  

Ledamot        Suppleant  

  

…………………………………………………….  

Suppleant  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                        

…………………………………………………….   

…………………………………………………….   

…………………………………………………….   

           Therese Källman

           Rebecca Nordlander



         

 FÖRSLAG FÖR VERKSAMHETSPLAN 2019                                                                              
 SVENSKA TERRIER BRASILEIROKLUBBEN 

Ekonomi: 

Fortsätta arbeta för att få en stabil grund. Arbeta för att fortsätta få in fler medlemmar och få våra 

medlemmar att stanna kvar genom att vara en aktiv klubb för alla. 

Tidning: 

Utge en webbtidning med fyra nummer per år. 

Hemsida och Facebook-grupp: 

Hålla hemsidan kontinuerligt uppdaterad och Facebook-sidan aktiv. 

Utbildning: 

Uppmuntra styrelseledamöter och övriga medlemmar att utbilda sig på ett önskvärt sätt som kan 

utveckla klubben och dess verksamhet. 

Aktiviteter: 

Hålla minst två brasseträffar under året. 

Beteende & personlighetsbeskrivning: 

Klubben ska  om möjlighet finns anordna (1) Beteende & Personlighetsbeskrivning Hund- (BPH)  

tillfälle för medlemmarnas hundar. 

Årets show brasse, Arbetande brasse, Junior brasse, Veteran brasse & Brasse Uppfödare: 

Hålla listorna uppdaterade i var kategori under året. 

Rasmonter: 

Om vi får möjlighet; medverka med rasmonter på Stockholm hundmässa i december och Mydog i 

januari 2020. 

Utställning: 

Att anordna rasklubbens rasspecial. Bjuda in en auktoriserad FCI domare alternativt en uppfödare 

inom rasen till specialen 2020. 

Terrierfullmäktige: 

Klubben ska representeras under årets upplaga av Terrierfullmäktige. 



Budgetförslag 2019
Svenska Terrier Brasileiroklubben

Intäkter

Fullbetalnde medlem á 250 kr 10 000,00 kr 40 st

Familjemedlem á 125 kr 625,00 kr 5 st

Utlandsmedlemskap á 290 kr 580,00 kr 2 st

Valpmedlemskap á 125 kr 3 125,00 kr 25 st

Annonser Brassebladet 1 000,00 kr 4 st

Brasse specialen 3 500,00 kr

Totalt 18 830,00 kr

Kostnader

Monter  material 2 500,00 kr

Monter anmälningsavgift 500,00 kr

Fika dryck monter 500,00 kr

Bokföringsprogram 1 188,00 kr

Hemsida 1 000,00 kr

Terrierklubben 3 kronor 216,00 kr

Terrierfullmäktige 1 000,00 kr

Bankkostnader 1.500,00

Brassespecialen 6 000,00 kr

Utbildning styrelsen 1 000,00 kr

Medlemsaktiviteter 1 000,00 kr

Totalt 14 904,00 kr

Beräknat resultat 2019 3 926,00 kr



 Svenska Terrier Brasileiroklubben  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  19-02-05
 Preliminär

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  85
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar 1
 1910  Kassa  4,03  -4,03  0,00
 1920  PlusGiro  9 916,93  12 232,05  22 148,98
 1700  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0,00  -1 196,00  -1 196,00
 S:a Omsättningstillgångar 1  9 920,96  11 032,02  20 952,98

 S:A TILLGÅNGAR  9 920,96  11 032,02  20 952,98

 SKULDER OCH EGET KAPITAL
 Eget kapital

 2019  Redovisat resultat  3 414,66  0,00  3 414,66
 S:a Eget kapital  3 414,66  0,00  3 414,66

 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL  3 414,66  0,00  3 414,66

 BERÄKNAT RESULTAT  13 335,62  11 032,02  24 367,64



 Svenska Terrier Brasileiroklubben  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-05
 Preliminär

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  85
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Ackumulerat
 Intäkter

 Klass 31
 3117  Brasse Race  600,00  600,00
 S:a Klass 31  600,00  600,00

 Klass 33
 3321  Sponsorhuset  160,05  160,05
 S:a Klass 33  160,05  160,05

 Rörelsens sidointäkter
 3613  Brasse Specialen  2 900,00  2 900,00
 S:a Rörelsens sidointäkter  2 900,00  2 900,00

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  15 788,50  15 788,50
 S:a Övriga rörelseintäkter  15 788,50  15 788,50

 S:a Intäkter  19 448,55  19 448,55

 Direkta kostnader
 4111  Monter Sthlm  -1 696,00  -1 696,00
 4113  Domar arvode specialen  -1 227,50  -1 227,50
 4114  Ringsekreterare Brasse Specialen  -1 003,50  -1 003,50
 4117  Rosetter övriga priser  Brasse Specialaen  -1 225,00  -1 225,00
 4118  Terrierklubben 3 Kronor  -159,00  -159,00
 4119  Terrierfullmäktige  -850,00  -850,00
 S:a Direkta kostnader  -6 161,00  -6 161,00

 Bruttovinst  13 287,55  13 287,55

 Övriga kostnader
 6231  Webbhotel  -1 000,00  -1 000,00
 6390  Övr kostnader  -154,03  -154,03
 6570  Bankkostnader  -1 101,50  -1 101,50
 S:a Övriga kostnader  -2 255,53  -2 255,53

 Resultat före avskrivningar  11 032,02  11 032,02

 Resultat efter avskrivningar  11 032,02  11 032,02

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  11 032,02  11 032,02

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  11 032,02  11 032,02

 Resultat före skatt  11 032,02  11 032,02

 Nettoresultat  11 032,02  11 032,02





Investering av Bokföringsprogram till svenska terrier brasleiroklubben 

 

Med anledning av att klubben växer och man vill kunna följa räkenskapen år efter år, så är de bra om 

klubben investerar i ett eget bokföringsprogram. Som de ser ut nu så har de bokförts i privata och 

eller gratis versioner och i och med de så kan man inte titta bakåt (förutom på papper ) Då även 

medlemshantering finns i programmet så slipper man sitta med Excell och upprätta. Finns många 

fördelar med att ha ett eget program. 

Då även tjänsten är molnbaserad så finns en naturlig backup inte som i dag om en data kraschar och 

allt försvinner. 

Då klubben inte har andra utgifter än den årliga specialen och montern i Stockholm, så är mitt förslag 

att införskaffa ett bokföringsprogram av den typen som är avsedd för förening. Exempelvis Visma 

Spcs. 

https://vismaspcs.se/visma-eekonomi-for-foreningar pris 99:-/ måndad 

 

Tycker ni som är här att svenska terrier brasileiroklubben ska investera i ett bokföringsprogram typ 

vismaspcs? 

 

 

 

 

2019-01-06 

Bro 

 

Nina Rudebrand 

 

 

 

https://vismaspcs.se/visma-eekonomi-for-foreningar


Styrelsens yttrande angående motion 1 – bokföringsprogram 

 

Nina Rudebrand har inkommit med en motion där hon föreslår att klubben investerar i ett 

bokföringsprogram för att underlätta och kunna följa upp arbetet med ekonomin och för att 

säkerställa att bokföringen inte försvinner.  

 

Styrelsen ställer sig positiv till motionen och föreslår årsmötet att rösta för ett inköp av ett 

bokföringsprogram avsett för föreningsekonomi.  





Styrelsens yttrande angående motion 2 – diverse 

 

Karin Ottosson, Anneli Strand, Annika Eriksson, Lena Riddarvinge och Christina Lund har inkommit 

med en gemensam motion där ett flertal punkter tas upp. Styrelsen har svårt att ta ställning till 

motionen då den i vissa fall inte innehar bakgrundsinformation eller något konkret förslag som 

styrelsen kan ta ställning till. Styrelsen har efter bästa förmåga försökt komma med yttrande på de 

punkter som tas upp:  

 

1. Kostnad för gåvo/valpmedlemskap finns specificerat på hemsidan och det är upp till varje 

uppfödare att se till att betala för sina valpköpare och att fullfölja klubbens krav för att stå 

med på uppfödarlistan och få valphänvisning. Det som kan förtydligas är att uppfödare måste 

betala in för alla sålda valpar och vill inte valpköparen stå med i klubbens register måste 

uppfödaren informera om detta vid inbetalning.  

 

2. Är man inte medlem i klubben får man inte stå med på uppfödarlistan eller få valp-
/hanhundshänvisning. Det är för medlemmarna klubbens finns till, finns det inga medlemmar 
finns det ingen klubb. 
 

 
3. Klubben har redan en webmaster och man ska komma ihåg att både klubben och hemsidan 

drivs ideellt. Hemsidan har uppdaterats minst en gång varje månad och när det inkommit 

material har detta lagts in inom en vecka. Styrelsen anser det vara mer än väl inom rimlig tid. 

 

4. Styrelsen efterfrågar en bakgrund till förfrågan om ”Speakers corner”. Styrelsen ser inget 
behov av en oberoende kontakt i dagsläget men är absolut öppna för förslag och förbättringar 
om man får veta mer bakomliggande resonemang. 

 

5. 2017 års styrelse tog ett beslut att återta avelsfrågorna på grund av osämja i kommittén.  

Styrelsen anser att det i dagsläget fungerar mycket väl och att det är ett beslut för kommande 

styrelser i framtiden om de behöver stöd i avelsfrågor. På hemsidan finns mailkontakt för 

medlemmar som önskar svar eller stöd i avels- eller uppfödarfrågor.  

 

Under rekommendation gällande avelsdjur 

Styrelsen har svårt att tolka vad som menas med ”information om hälsokontroll av 

utlandsfödda hundar”. All hälsokontroll av avelsdjur är i dagsläget enbart en rekommendation 

för att få valp- eller hanhundshänvisning. Uppgifter om utlandsfödda individer som skickas in 

till styrelsen är inget som kan offentliggöras utan eftersöker man dokumentation av en viss 

individ får man vända sig till uppfödaren eller ägaren. Kommentar beträffande 

stubbsvansavel: Styrelsen hade önskat bakgrund kring detta i motionen. Det finns i dagsläget 

inga lagar eller restriktioner angående avel av två stubbsvansade individer från vare sig 

Jordbruksverket, SKK eller Svenska terrierklubben och det är inget styrelsen kommer att gå 

emot. Att andra länder kan ha andra lagar och regler är inget klubben kan ta hänsyn till. 
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           Therese Källman

           Therese Heinrichs


	Årsmötesdokument Svenska terrier brasilieiroklubben 2019.pdf
	Protokoll konstituerade möte 12 februari.pdf

