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Svenska Landseerklubben
Verksamhetsberättelse 2012
Medlemsantal 2012-12-31
95 Enskilda medlemskap + Gåvormedlemmar
19 Familjemedlemskap, 1 Utlandsmedlem
Klubben har haft 5 protokollförda möten och två medlemsmöte under verksamhetsåret.
Styrelsen hoppades på att det skulle var fler som arbetade med sina hundar i livräddning men
tyvärr var det bara en som tog S&R prov i år.
Klubben har skickat in en ansökan om utställning 2015.
Domare för utställningen 2014 blir Annika Ulltveit-Moe.
Klubben anordnade en inofficiell utställning i V. Genastorp Osby. Domare var Carola Krüger
och vann gjorde Lena Telennius med Electra. Bästa valp blev Jimmy & Pia Larsson med Don
Quilote Oras. Vi har fått en SM-vinnare i S&R och det är första gången en Landseer vinner.
Sune Arvidsson med Rozcoe´z Attracted Annabell (Emma) vann med 208 poäng.
Träff & marknadskommittén gjorde ett mycket bra arbete på utställningen i Stockholm. De
var även i år med i rasparaden. Vi hade även rasmonter och vi tackar alla som hjälpte till att
göra reklam för vår ras.
Landseerbladet har utkommit med 4 tidningar under året och redaktör har Ingalill Runnvik.
Bo och Ulrike Jeppsson har sponsrat alla fyra nummer av Landseerbladet, vilket har gjort att
ekonomin i klubben har blivet bättre.
Styrelsen tackar alla medlemmar som sponsrat klubben på olika sätt under året.
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Verksamhetsberättelse för SvLK:s Träff & Marknadskommitte
2012
Landseer-träff i Norr. Helgen bjöd på härligt väder. Några tappra själar anslöt sej, så det
blev gemensam grillning. Datumet krockade med Avesta utställningen (16-17/6) Men vi
laddade inför söndagens MH som blev flyttat till Sollefteå BK i stället för Kramfors BK, men
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med testledare och mentalbeskrivare från Kramfors. En trevlig bana, som innehöll lite",
överraskningar" för våra hundar.
En lärorik dag, jag hoppas och tror att de som var där var nöjda.
Stockholms hundmässa 2012 I år blev det varken pris i paraden eller montern! Men vad
tusan gör det när man har kul!! Vi hade jätte mycket folk som kom och besökte oss i vår
monter, vi hade fullt upp med att svara på frågor och vi fick träffa många trevliga människor.
Det fanns även fler som hade fullt upp…. ANDY,BRAGI och KIMMO Oj!! Vad mycket
klappar och gos dom fick!!!! De verkade gilla läget med alla mäniskor och hundar som var
där, och det slank säkert ner en och annan godbit, så de visade naturligt vis upp sin bästa sida
på alla sätt. På söndagen var det dags för rasparaden och i år hade vi bestämt Landseerns
ursprung! som tema. De hjälpte ju fiskarna för länge sen, kort sagt. Och där gjorde Kimmo
succé, publiken applåderade när de fick se hans sammarbetsvilja och ville hjälpa sina fiskar
kompisar att rädda sin fångst. Jaa....den här helgen gick fort, vi åkte hem trötta och slitna men
med ett leende, det är kul att jobba för rasen vi får så mycket tillbaka. Så nu kan vi luta oss
tillbaka, och se fram emot ett nytt år! Tusen TACK alla ni som var med ännu en gång och
gjorde denna helg för vår ras.

Monika Lindberg (smk )

Bo Jeppsson

Erika Gren

Maud Skogsberg

Verksamhetsberättelse SvLk:s Ras-kommitté 2012
Ras kommittén har fått in 103 enkäter som nu har samanställt och är utskickat till alla
uppfödare som tillhör SvLK. Det har kommit in några till efter vi har sammanstält men det
ändra inte till något negativt. Vi kan konstatera, att vi har en mycket frisk ras enligt enkäterna.
Några stora problem framkom inte, i det stora hela var Landseer ägarna mycket nöjda med sin
hund och skulle gärna köpa samma ras igen.

Jimmy Larsson(smk)

Bodil Arvidsson

Maud Skogsberg

Åsa Johansson

Verksamhetsberättelse för SvLK:s vattenkommitté 2012
I Skåne har vi haft träningar ihop med SNK och LBK. Tävlingarna som anordnas av SNKsyd, har SvLK medverkat med domare och tävlingsledare. I Syd försöker vi att få fler platser
som vi kan få utövar vår verksamhet, vilket vi ännu inte hittat. SM var i Skällinge, där en
Landseer för första gången tog hem segern. Den gångna sommaren var väl inte den bästa,
kallt och mycket regn. Trots det ordnades Vattentävlingar på Snibbens Camping. Det var åtta
hundar till start på Lördagen, två mindre på Söndagen. Alla tre Vattenraserna var
representerade Newfoundland, Leonberger och Landseer. Ett gott samarbete med alla på plats.
Gjorde att allt flöt på fint. Trots ett ihållande regn av och till.
Lite grillning han vi i alla fall med mellan "skurarna".
Kommittén önskar att fler landseerhundar och ägare ska arbeta i vatten, och som även vill
tävla med sina hundar.

Bodil Arvidsson

Monika Lindberg
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Styrelsens förslag på
Verksamhetsplan för SvLK 2013
Att genomföra två klubbträffar under året.
Att klubbtidningen skall utkomma med fyra nr.
Att få fler medlemmar att börja med vatten arbete.
Att sprida kunskap och intresse för rasen vid olika aktiviteter.
Att genomföra minst fyra styrelsemöten och
ett medlemsmöte förutom årsmötet
Att våra kommittéer fortsätter med sina arbetsuppgifter
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Resultatrapport 2012-12-31
Rörelsens intäkter och lagerförändring
3111
Årsmöte, mat-intäkter
750,00
3120
Utställning-intäkter
1925,00
3230
Reklam/annonsintäkter Landseerbladet
3750,00
3231
Trycksaker
1080,00
3311
Årsmöte, mat-intäkter
2250,00
3320
Lotterier
1000,00
3330
Märken, Dekaler
735,00
3540
T-shirt med tryck
300,00
3612
Medlemsavgifter 2012
10700,00
3613
Medlemsavgifter 2013
10950,00
_________________________________________________________________
S:a Nettoomsättning
33440,00
Övriga rörelseintäckter
3990
Övr ersättn och intäkter
300,00
_________________________________________________________________
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring
33740,00
Rörelsens Kostnader
4022
Priser, medaljer
-982,00
4110
Klubbträffar-kostnader
-185,00
4111
Årsmöte mat-kostnader
-1570,00
4120
Utställning-kostnader
-518,00
4614
SvLK Styrelse möten
-3806,26
4616
Lotter
-119,00
_________________________________________________________________
S:a Råvaror och Förnödenheter mm
-7180,26
_________________________________________________________________
Bruttovinst
26559,74
Övriga externa kostnader
6110
Kontorsmaterial
-1843,00
6150
Trycksaker
-2000,00
6232
Webbplats
-298,75
6250
Porto
-3920,00
6310
Klubb försäkringar
-660,00
6570
Bankkostnader
-456,06
_________________________________________________________________
S:a Övriga externa kostnader
-9177,81
Personalkostnader
7330
Resekostnader
-370,00
_________________________________________________________________
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
-16728,07
_________________________________________________________________
Beräknad Resultat
17011,93
__________________________________________________________________
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Balansrapport 2012-12-31
Tillgångar
1450
Lager
1459
Förändring Lager Bokslut
S:a Varulager m m.
Kassa och Bank
1910
Kassa
1940
Sparbanken 1826

S:A Tillgångar
Beräknad Resultat

6775,65
191,00
___________
6584,65

935,50
57434,68
___________
58358,18
64942,83
__________
64942,83

Förslag Buget 2013 för Svenska Landseerklubben
Medlemsavgifter
80x300
24000,00
Familjemedlem
20x150
3000,00
Gåvor medlemskap
15x100
1500,00
Annons/reklam
1500,00
Försäljning
1500,00
Klubbträff (lotteri)
2000,00
___________________________________________________________________
33500,00
Kostnader
Klubbträff
2000,00
Lokalhyra möten
1500,00
Märken & dekaler
1000,00
Priser & Rosetter
2500,00
Landseerbladet
10000,00
Internet
300,00
Tele möte styrelsen
6000,00
Porto
3000,00
Försäkring
700,00
Kontor & förbrukningsmaterial
2000,00
Bankkostnader
1000,00
Resekostnader
1500,00
Träff & Marknadskommittén
2000,00
__________________________________________________________________
33,500,00
Resultat

0,00
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Tycker du att vi i Svenska Landseerklubben gör ett bra arbete och
arbetar för vår ras!
Tala då om det för andra Landseerägare!
MEN tycker du vi gör ett dåligt arbete
Tala då om det för oss i styrelsen!
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