SVENSKA WEIMARANERKLUBBEN
Rasklubb för Weimaraner ingående i
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Föredragningslista för årsmöte 2009-03-22
Mötet öppnas av styrelsen ordförande
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
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. A. Beslut om antal ordinarie ledamöter som skall ingå i styrelsen enligt § 8.
B. Beslut om antal suppleanter som skall ingå i styrelsen enligt § 8.
C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 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:
Förslag om att upplösa Olle Ericssons avelsfond. Då styrelsen anser att avelsfonden inte längre fyller den
funktion den hade vid inrättandet föreslår styrelsen för årsmötet att fonden upplöses och att de medel
som för närvarande finns i fonden används för utbildning av avelsrådet under 2009.
Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse för Svenska Weimaranerklubben 2008

Styrelsen för Svenska Weimaranerklubben får härmed avge följande redogörelse för tiden
2008-04-20 till 2009-03-22:
Styrelsen har bestått av:

Ordförande
Vice ordförande, ordinarie ledamot
Sekreterare, ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
1:e suppleant
2:e suppleant

Sigrid Agenäs
Camilla Liljekow
Mia Källberg
Ulf Mattsson
Micke Svedberg
Conny Fransson tom 2008-11-12
Annsofie Erixon

Kassör (utom styrelsen)

Kristina P Granath

Revisorer

Ordinarie

Svante Modin
Jakob Arvidsson

Suppleanter

Birgitta Wilhelmsson
Anna-Maria Stääv

Valberedning

Elisabeth Beskow (sammankallande)
Lisbeth Eriksson
Kicki Ellström

Kommittéer:
PR
Conny Fransson

Utställning
Mia Källberg

Jakt & Jaktprov
Sigrid Agenäs
Ulf Mattsson
Annsofie Erixon
Avelsråd
Anci Niklasson
Mia Källberg
Elisabeth Beskow

(Sammankallande)
(Viltmästare)
(Jaktprovssekreterare)

(Sammankallande)

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande, vice ordförande och sekreterare.
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Styrelsen har hållit 11 ordinarie styrelsemöten, samtliga har avhållits som telefonsammanträden. Utöver det
har delar av styrelsen träffats i samband med en klubbfunktionärshelg i maj och vid klubbmästerskapet i
oktober. Klubbfunktionärshelgen genomfördes den 23-25 maj. Arrangemanget var förlagt till Anders
Landins anläggning utanför Trollhättan. Fredag till lördag deltog styrelse, kassör, web- och
tidningsredaktörerna. Lördag till söndag deltog ordförande, jaktprovssekreterare och provledare. Det var
mycket värdefullt att träffas på detta sätt och planera verksamheten och samtliga deltagare var överens om att
arrangemanget bör återkomma.

VERKSAMHETER
Årsmötet avhölls på Lövudden i Västerås 2008-04-19.
Registrerade individer
Under år 2008 har totalt 10 kullar med 66 korthåriga och 12 långhåriga valpar registrerats. Därutöver har sju
korthåriga weimaraner importerats, en hane och sex tikar.
Avelsrådet (AR)
Flera uppfödare, såväl tik- som hanhundsägare har under verksamhetsåret kontaktat AR för rådgivning. Två
tikägare har fått täckhundsförslag från AR.
Uppfödarmötet avhölls i samband med årsmötet 2008-04-19 på Lövudden. Föreläsare vid uppfödarmötet var
veterinär Ann-Sofie Lagerstedt, professor SLU. Under verksamhetsåret har avelsrådet haft fem
protokollförda telefonmöten. AR har under året fört statistik över bl a egenskapssiffror och
inavelskoefficient. AR har dessutom varit styrelsen behjälplig med att behandla ett antal remisser från SKK
(ang valphänvisning samt ang SKKs grundregel 3:3). Samtliga i AR deltog i SKK’s Avelskonferens 28/2-1/3
2009.
Ett nära samarbete med klubbens web-master borgar bland annat för uppdaterade och aktuella avelslistor på
klubbens hemsida. Under året som gått har ca 200 svar på hälsoenkäten inkommit.
Valphänvisning och omplacering
Birgitta Wilhelmsson har varit ansvarig för valpförmedling, omplacering och att svara på frågor om vår ras.
Till henne har tio planerade valpkullar har anmälts för valphänvisning varav sju resulterade i kullar, tre av
tikarna gick tomma. De sju kullarna omfattade totalt har 56 valpar (32 hanar och 24 tikar). Vidare har fem
omplaceringar förmedlats.
PR
WeimaranerNytts redaktörer, Camilla Liljekow och Zandra Öjring har under året medverkat till att tidningen
hållit en hög klass med mycket läsvärt innehåll. WeimaranerNytt har utkommit vid 4 tillfällen. Rasmonter
anordnades i samband med jaktmässan på Tullgarn, i samarbete med de andra rasklubbarna inom SKF. Till
circuitutställningarna på Tullgarn inköptes PR-produkter som komplement till klubbshopen.
Klubbens hemsida har varit en viktig kanal för information till medlemmar och andra med intresse för vår ras
och vår verksamhet. Hemsidan har under årets första 8 månader skötts av Jonas Paulsson och Caroline
Bondesson, efter det av Anders Sundvall. Under de sista fyra månaderna av 2008 har hemsidan i genomsnitt
haft 70 besökare per dag, varav 35 unika. I genomsnitt tillbringar besökarna 3,5 minut på sidan vid ett besök
och de mest besökta sidorna har varit de som visar valpförmedling, information om rasen och listan över
uppfödare.
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En sponsor har knutits till SWeiK, Helsingborgs Djursjukhus, som med sin sponsring varit klubbens
bronssponsor enligt fastställda kriterier.
Utställningsverksamhet
Mia Källberg var utställningsansvarig 2008 och har under året deltagit i SKK’s utbildning till
utställningsadministratör.
Den 4 juli 2008 genomförde SWeiK en circuitutställning i anslutning till World Dog Show i Stockholm.
Deltagare kom från många länder och totalt var 79 korthår och 14 långhår anmälda. Domare var Bertil
Lundgren.
Utställningsresultat
Här redovisas BIR och BIM på svensk vinnarutställning, SKF och SWeiK utställningar under 2008 samt
World Dog Show :
6 jan, Göteborg (Svensk Vinnare)
BIR korthår BRCH INTUCH PANAMCH SV-08 Nobiskrug Yr Happy Harmony, Äg Mimmi Erixon
BIM korthår BRCH INTUCH PANAMCH SV-08 Nobiskrug Whtevr Willbe Willbe, Äg: Mimmi Erixon,
Vårgårda
BIR långhår NORDJV-03 NORDV-03 NORDV-06 S VCH SV-08 Pasquinel’s Ayita, Äg Mia Källberg, Sala
BIM långhår S VCH SV-06 SV-08 Yellow Eye's Explozen, Äg: Sara Svensson, Mölndal
8 jun, Vänersborg (SKF rasspecial)
BIR korthår S VCH Silver HUnt’s Demeter, Äg: Martina Levin, Klågerup
BIM korthår NV-05 S VCH Classic Dream's Xceptional, Äg Ann-Sofi Olsson, Grums
BIR långhår BIM långhår 3 juli, Tullgarn (SKF circuitutställning)
BIR Korthår PLJCh WEIMARANUS QUIZMASTER, Äg R o W Malgorzata, Polen
BIM Korthår JEUROW-06,PLoLUXCh,JPLoJLUXCh,CLUBW-06 RIO BRAVO FALA LOVE'A, Äg K
Szwarc, Polen
BIR långhår NORDJV-03 NORDV-03 NORDV-06 S VCH SV-08 Pasquinel’s Ayita, Äg Mia Källberg, Sala
BIM långhår S VCH Pasquinel’s Etchemin, Äg Per-Arne Pagonius, Avesta
4 juli, Tullgarn (SWeiK circuitutställning)
BIR Korthår PLJCh WEIMARANUS QUIZMASTER, Äg R o W Malgorzata, Polen
BIM Korthår JEUROW-06,PLoLUXCh,JPLoJLUXCh,CLUBW-06 RIO BRAVO FALA LOVE’A, Äg K
Szwarc, Polen
BIR Långhår S VCH Pasquinel’s Etchemin, Äg Per-Arne Pagonius, Avesta
BIM Långhår NORDJV-03 NORDV-03 NORDV-06 S VCH SV-08 Pasquinel’s Ayita, Äg Mia Källberg,
Sala
5 juli, Stockholmsmässan (World Dog Show)
BIR Korthår PT ES CH GIJCH EUW06 WA06 WW-08 CASA DE JUNO AMAZING GRACE, Ägare:
JOÃO & RUTE SOARES, PT-2985-131 SANTO ISIDRO DE PEGÕE, PORTUGAL
BIM Korthår WW-08 Bivins Frieslands Red Rover, Äg Lolita Hilander, Åland
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BIR Långhår LPI S VCH WW-08 Pasquinel’s Ezhno
BIM Långhår NORDJV-06 NORDV-05 NORDV-07 NV-05 S VCH SUCH WW-08 Classic Dream’s
Yupya, Äg Rolf och Pernilla Ryberg, Värmlands Nysäter
Pingstläger och hundträning
Den 8-11 maj genomfördes ett träningsläger i SWeiKs regi. Lägret var förlagt till Bergslagsgården i Sävsjön
utanför Hällefors. Det var ett mycket uppskattat arrangemang och totalt var omkring 65 weimaraner med
under helgen varav omkring 50 deltog aktivt i träning. Träningen omfattade viltspår, släpspår, simning och
vattenapportering, grunddressyr, stadga mm. Under lägret erbjöds även träning och föreläsning av Anders
Landin och hans medhjälpare Peter Nilsson. Under lägret genomfördes även 33 viltspårsprov.
SWeiKs medlemmar har även erbjudits möjlighet att träffas och träna under året, på träningsträffar runt om i
landet. Kontakt förmedlas via klubbens hemsida och kontaktpersoner har funnits i Göteborg, Skåne, Uppsala,
Värmland, Öland-Kalmar, Östergötland-Sörmland och Piteå.
Provverksamhet
Klubben har under året haft ett omfattande provkalendarium och många anmälningar till proven, dock har
två provdagar ställts in på grund av lågt antal anmälda.
Antal starter av weimaraner på jaktprov arrangerade av SWeiK
-Eftersöksgrenar, alla klasser: Totalt: 237 (varav ordinarie prov: 187 och särskilda prov: 50)
-Fält (fält, skog ), alla klasser: Totalt: 239 (varav ordinarie prov: 204 och särskilda prov: 35)
-Odelat prov, alla klasser
Totalt: 19 (samtliga på ordinarie prov)
Under 2008 har totalt 41 weimaraner gått till pris på jaktprov, tillsammans har de erhållit 67 pris fördelade
enligt nedan:
UKL
1:a pris
2:a pris
3:e pris

2 st
13 st
2 st

ÖKL
1:a pris
2:a pris
3:e pris

9 st
20 st
6 st

EKL
1:a pris
2:a pris
3:e pris

6 st
9 st
0 st

Viltspårprov 2008 arrangerade av SWeiK
Totalt: 61 starter
Pris: 37
Klubbmästerskap
KM i eftersökgrenar, fält och odelat prov (”WeimaranerMästaren”) avhölls på Fjällskär utanför Nyköping
den 4-5 oktober.
Klubbmästare blev:
Eftersöksgrenar
J Wellieson Easy
Fält
J SVCH Diamond Queen’s Wilma
WeimaranerMästare
J Wellieson Easy
KM i viltspår avhölls på Skogaryd den 31 maj 2008.
Klubbmästare blev:
J SVCH SUCH Jerikogårdens Charcarel.
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NYA CHAMPIONAT
Jaktchampionat
LPII S JCH Woksebs Ozzie
Utställningschampionat
J S VCH S UCH Landbygdens Retur
S VCH J S UCH Scuba's Inchmurrin
NORDJV-06 NORDV-05 NORDV-07 NV-05 S VCH S UCH Classic Dream’s Yupya
Viltspårsprovchampionat
S VCH Pasquinel's Etchemin
S VCH Woksebs Qelly
S VCH Lockfågelns Klöver Knekt
S VCH Yellow Eye's Mr Move
LPI S VCH Classic Dream's Silver Star
S VCH Yellow Eye's Impossible
J S VCH Jerikogårdens Carmen
S VCH Silver Hunt's Demeter

S VCH Lockfågelns Klöver Fyra
J S VCH Lockfågelns Åliwer
NORDJV-07 S VCH Mimmtrix Bella
S VCH Pasquinel’s Geronimo
S VCH Loke
S VCH Wellieson Eanie
J S VCH Woksebs Occra
S VCH Yellow Eye's Area Fiffty One

Styrelsens största arbete har under året, förutom att anordna prov, varit att fortsätta arbeta med de procedurer
det innebär att ha officiell status som rasklubb under specialklubben. Särskilda punkter under året har varit
att genomföra circuitutställningen i samband med World Dog Show samt att planera inför SWeiKs 30-års
jubileum 2009.

Sala i mars 2009

Sigrid Agenäs
Ordförande

Camilla Liljekow
Vice ordförande

Mia Källberg
Sekreterare/ledamot

Ulf Mattsson
Ledamot

Micke Svedberg
Ledamot

Conny Fransson
Suppleant

Annsofie Erixon
Suppleant
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Bilaga till SWeiK Verksamhetsberättelse för 2008

Uppföljning av RAS; weimaraner
Bakgrund:
På årets avelsråds konferens anordnad av SKK framfördes vikten av att årligen i verksamhetsberättelsen (eller som
bilaga) redovisa en årlig uppföljning (inte utvärdering) av hur arbetet förflutit utifrån den fastställda RAS som finns för
respektive raser. Denna uppföljning är sammanställt av Weimaranerklubbens avelsråd och bygger på RAS för
Weimaraner som fastställdes av SKK 2007-05-09.

Sjukdomar som förekommer i rasen
Gällande immunologiska sjukdomar; Vi har i vår ras uppmärksammat ytterligare en i rasen förekommande sjukdom meningit. Just nu försöker AR tillsammans med veterinärer och med hjälp av klubbens hälsoenkät utröna hur pass
vanligt förekommande denna sjukdom är i vår ras. Vi söker fakta och information, f n från andra drabbade rasklubbar
(ex Tollarklubben) som sedan år tillbaka varit drabbade i sin ras. Intressant är även att finna huruvida meningit är
ärftligt eller ej och även eventuell arvsgång. Vi kommer att tillsammans med uppfödarna vid uppfödarmötet att
diskutera hur vi går vidare och hur vi skall avla i framtiden med "meningiter" och övriga kända immunologiska
sjukdomar. Avelsbasen för vår ras är alltjämt av liten numerär, varför vi måste gå mycket varligt fram.
Mentalitet/Temperament;
AR har idag ett relativt stort antal protokoll för mentalbeskrivna individer från olika typer av mentalbeskrivningar bla
MH, mentalbeskrivning enligt SVKs modell och även mentalbeskrivningar från utbildade jakthundsinstruktörer. Vi
måste diskutera hur vi bäst förvaltar detta material och även inom en snar framtid kunna verka för en enhetlig
beskrivningsmodell som kommer att ge oss en rasprofil. Redan idag kan man finna resultat för rasen på SKKs
avelsdata. Intressant är även att kunna se i ett spindeldiagram hur rasen faktiskt ser ut.
Inavelsprocent;
Fortsatt låg, vilket vi ser mycket positivt:
Inavelsgrad

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1,4 %

0,6 %

0,5 %

1,8 %

1,4 %

1%

1%

1,8 %

2%

-

Riktlinjer för hanhundslistor och tiklistor;
Målsättningen att öka antalet jaktmeriterade individer fortsätter. Vår målsättning i RAS var att fram t o m år 2009 kunna
ha kvar lista W2, för att fr o m år 2010 kunna "skrota" denna och att vi enbart i fortsättningen skall använda hundar i
avel från W1-listorna, dvs enbart hundar som har dokumenterade jaktegenskaper.
Denna målsättning var kanske en aningen väl optimistiskt och vi i avelsrådet vill inte verka för ett ineffektivt
användande av det avelsmaterial som står till buds.
Förslag till ny målsättning:
Som förslag skulle kunna vara att W2-listan förändras. Hundar på W2-listan idag som inte ännu har startat på jaktprov
läggs över till W3-listan. Individer som startat på prov men inte gått till pris av en eller annan anledning och i övrigt
fyller kraven för avel/valpförmedling kan läggas på "nya" W2-listan. Dessa nya W2-hundar måste då ha
egenskapssiffror som ligger på eller är över rasens medelvärde för att över huvud taget vara aktuella.
Ovanstående måste diskuteras vid uppfödarmöte/årsmöte då förändringen/målet kommer att träda i kraft fr o m 200912-31.
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För att få valphänvisning;
En punkt som fallit bort här är i o f s återgiven under "Mål under en 10-årsperiod" på s 11, d v s att bredda avelsbasen
genom att inte upprepa tidigare kombinationer. Detta borde ingå som en självklar förutsättning för valpförmedling.
Diverse listor som finns i RAS kommer att uppdateras vid nästa uppdatering av dokumentet, år 2012, listorna kommer
dock att finnas tillgängliga på klubbens hemsida
Vårt RAS dokument är trots allt relativt nytt. SWeiKs avelsråd har under sitt rådgivande arbete haft som intention att
följa detta till fullo för rasens bästa. Vi ser med tillförsikt mot framtiden och förhoppning är att vi är på rätt väg.

Avelsrådet SWeiK

________________________
Elisabeth Beskow

________________________
Mia Källberg
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BALANSRÄKNING 2008
2008

2007

1 717,50
5 849,33
98 816,79
5 440,50
2 155,00
0,00
18 089,00

2 278,50
14 037,23
65 496,73
5 248,53
5 600,00
0,00
18 240,00

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

151 432,92

110 900,99

SUMMA TILLGÅNGAR

151 432,92

110 900,99

Kopplingsavgifter SKF
Övrig skulder

-43 905,30
0,00

-20 844,30
0,00

SUMMA SKULDER

-43 905,30

-20 844,30

-90 056,69
-17 470,93

-97 791,22
7 735,23

-151 432,92

-110 900,99

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kassa
PlusGiro
Bank
O.Erikssons Avelsfond
Interimsfordringar
Inventarier, dator
Lager, PR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER

EGET KAPITAL
Balanserat resultat
Årets resultat

SUMMA SKULDER och EGET KAPITAL
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RESULTATRÄKNING 2008
2008

2007

76 239,87
176 240,00
1 695,00
3 000,00
350,00
12 599,00
27 955,00

79 008,03
152 668,00
9 077,00
7 790,00
710,00
3 626,00
0,00

298 553,87

252 879,03

-14 961,00
-175 840,94
-7 652,00
-5 334,00
-36 892,40
-9 214,00
-7 317,00
-10 072,50
-17 608,00
0,00
-1 149,54
286 041,38

-8 790,00
-158 951,00
-2 340,00
-8 076,90
-55 964,00
-2 295,00
-3 894,00
-13 156,80
-5 778,00
0,00
-3 699,00
-262 944,70

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar inventarier

12 512,49
0,00

-10 065,67
0,00

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter

12 512,49
4 958,44

-10 65,67
2 330 44

17 470,93

-7 735,23

INTÄKTER
Medlemsavgifer
Prov
Reklam & PR
Annonser W-Nytt
Övriga intäkter
Lägerverksamhet *
Utställning

SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Kopplingsavgift SKF
Prov
Utställning
Reklam & PR
Weimaraner Nytt
Styrelsen
Avelsrådet
Administration
Årsmöte inkl. lokal
Lägerverksamhet
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER

ÅRETS RESULTAT
* nettoredovisning

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade, av klubbens årsmöte utsedda att granska klubbens förvaltning och räkenskaper för år 2008, avger följande revisionsberättelse.
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Svenska Weimaranerklubben för verksamhetsåret 2008. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen; vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.
Revisionen har grundat sig på först efter verksamhetsårets slut tillsänt
underlag, såsom styrelseprotokoll, årsredovisning och klubbens samlade
räkenskaper.
Vi har härvid granskat räkenskaperna gentemot i styrelsen fattade beslut,
redovisningsprinciper i övrigt och genom stickprov kontrollerat bokföring,
verifikationer etc för att kunna bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Vi har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i övrigt i
klubben för att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid
med klubbens stadgar.
Revisorernas uppgift är inte enbart att i efterhand kontrollera styrelsens
arbete och förvaltning, utan även att löpande under året följa upp verksamheten för att vid behov kunna lämna stöd och komma med förlag eller
synpunkter. Denna viktiga del av våra uppgifter har inte kunnat genomföras då styrelsen inte tillhandahållit något underlag för detta.
En av anledningarna uppges vara att alla styrelseprotokoll inte blivit slutligt justerade förrän i januari/februari 2009. Detta är extra allvarligt eftersom styrelsens beslut inte är formellt giltiga och kan genomföras förrän
protokollen är justerade. Detta såvida inte ett enskilt beslut förklarats
omedelbart justerat, något som förekommit i ett fåtal fall.

Vi anser dock att vår efterhandsrevision ger oss en rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
•

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed
varför vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för 2008
fastställs

•

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte medvetet handlat i
strid med klubbens stadgar.

•

Vi har i en särskild PM för styrelsen påpekat ytterligare formella brister i
arbetsformer och redovisningsrutiner.
Trots den mycket allvarliga kritiken ovan tillstyrker vi att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2008.

Rättvik 2009-02-26

Nacka 2009-

Svante Modin

Jakob Arvidsson

SVENSKA WEIMARANERKLUBBEN
Rasklubb för Weimaraner ingående i
Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009
I SWeiKs stadgar beskrivs föreningens mål (§1) och verksamhet (§2) och styrelsen
har för avsikt att följa dessa efter bästa förmåga och förutsättningar. Detta innebär
bland annat att klubben kommer att verka för att prov genomförs, information om
weimaraner och avel med weimaraner i Sverige sprids och att främja aktiviteter
som kommer klubben och rasen till fördel. Vi vill ge weimaranern ett gott rykte som
en mentalt och fysiskt sund hund, som är jaktligt, bruksmässigt och exteriört fullgod;
allt med sikte på weimaranerns mångsidighet.
y Årsmöte hålls den 22 mars 2009.
y Under verksamhetsåret skall minst sex styrelsemöten hållas och vid minst ett av
dessa skall styrelsens medlemmar träffas fysiskt, övriga möten kan genomföras
som telefonmöten.
y Verksamhetsåret skall avslutas med årsmöte innan utgången av april 2010.
y Under verksamhetsåret skall fyra nummer av Weimaraner-Nytt utges.
y Provverksamhet är planerad att genomföras enligt bifogat kalendarium.
y En klubbfunktionärshelg kommer att genomföras den 18-19 april 2009. Syftet med
helgen är att göra överlämning på berörda poster, gå igenom och utveckla
arbetsformerna i klubben samt att diskutera möjligheter att utveckla klubbens
verksamhet. Diskussionerna skall sammanfattas i punktform i ett enkelt protokoll.
Dessutom skall nya anvisningar för provledare upprättas under helgen, utifrån ett
förberett förslag.
y Provledarutbildning kommer att genomföras den 30 maj 2009.
y Minst en ledamot i avelsrådet skall genomföra SKK’s avelsrådsutbildning steg II.
y Träningsläger skall genomföras under pingsthelgen, den 28-31 maj 2009.
y Inom PR-området skall SWeiK medverka i SKF’s monter vid jaktmässan på Elmia,
dessutom skall klubbens rasinformationsfolder nytryckas i samarbete med SKF.
y Klubbens 30-årsjubileum skall särskilt uppmärksammas vid odelat prov samt
officiell utställning på Öland den 2-4 oktober 2009.
y SWeiK skall ge ut en bok med titeln ”Den svenska weimaranern 1993-2008”.

Ordförande
Sigrid Agenäs
Frötuna Trädgården
755 96 Uppsala
Sverige

Sekreterare
Mia Källberg
Östanbäck 130
733 96 Sala
Sverige

tel: 018-36 82 80
sigrid@wellieson.se

tel: 076-80 80 800
mia@lockfageln.com

PostGiro
460 66 06 – 4
www.weimaranerklubben.se

SWeiK Provkalendarium hösten 2009
Fastställt av SKF 090312
VILTSPÅPROV ordinarie:
Datum
090722-090223
090907-090913

Plats
Hällefors
Västmanland

Klass
ÖKL
ÖKL

Ansvarig
Pernilla Ryberg
Mia Källberg

Max Antal
24
30

VILTSPÅPROV rörliga:
Datum
090701-091212

Plats
Diverse

Klass
AKL och ÖKL

Max Antal
obegränsat

EFTERSÖKSGRENAR ordinarie:
Datum
090704
090705
090711

Plats
Vallentuna
Vallentuna
Norrlandsmästar’n

Domare
Kjell Alinger
Kjell Alinger
Didrik Skarin +1

090712

Svansele

Didrik Skarin +1

097018
090719
090725
090726
090801
090801
090802
090802

Borås
Borås
Hällefors
Hällefors
Kalmar
Sala
Kalmar
Sala

Anders Beskow
Anders Beskow
Gunnar Ericsson +1
Gunnar Ericsson +1
Benny Nilsson
Kenneth Sundvall
Benny Nilsson
Kenneth Sundvall

Provledare/ansv
Anders Sundvall

Vakant

Max antal
15
15

Erling Wikman
Leif Lundberg
Erling Wikman
Leif Lundberg
Louise Andrén
Elisabeth Beskow
Monica Engström
Monica Engström
Annsofie Erixon
Joakim Svedin
Annsofie Erixon
Joakim Svedin

30
30
15
15
30
30
15
15
15
15

ODELADE JAKTPROV ordinarie:
Datum
091002-03

Plats
Öland – KM och
jubileum

Provtyp
Odelat
fält

Domare
Lars Thulin
Gunnar Ericsson
Lars Olander

1(2)

Provledare/ansv

Max antal

Ansv: Annsofie Erixon
Nicke Niklasson

36

DELADE JAKTPROV ordinarie:
Datum
090905

Plats
Svansele

Provtyp
Skog

090906

Svansele

Skog

090919
090920
090926

Alingsås
Alingsås
Enköping

Fält
Fält
Fält

090927

Enköping

Fält

091010
091011
091022
091024
091025
091031
091101
091107
091108
091114
091115

ev Fjällskär
ev Fjällskär

Fält
Fält
Fält
Fält
Fält
Fält
Fält
Fält
Fält
Fält
Fält

Gotland
Gotland
Gotland
Tomelilla
Tomelilla
Alingsås
Alingsås

ev Västerås
ev Västerås

AVGIFTER
Ordinarie jaktprov

Domare
Lars Karlsson
Nicke Niklasson
Lars Karlsson
Nicke Niklasson
Birger Knutsson
Birger Knutsson
Lars Karlsson
Anders Beskow
Lars Karlsson
Anders Beskow

Marcus Niklasson
Roger Malmqvist
Roger Malmqvist
Nicke Niklasson
Nicke Niklasson
Anders Beskow
Anders Beskow

Provledare/ansv
Erling Wikman
Leif Lundberg
Erling Wikman
Leif Lundberg
Louise Andrén
Madeleine Palmgren

Max antal

Anders Sundvall

24

Joakim Svedin

24

Sigrid Agenäs
Petter Schwan

Vakant

Jonas Paulsson
Louise Blomqvist
Helena Rautianen
Lisbeth Ericsson

Eftersöksgrenar
Fältprov
Odelat prov

320 kr
320 kr
530 kr

Särskilda jaktprov

Eftersöksgrenar
Fältprov

200 kr
100 kr

Viltspårprov

KM
Övriga

200 kr
200 kr (+100 kr till domaren)

2(2)

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Svenska Weimaranerklubben
Styrelsens förslag till budget 2009
Utfall 2008

Budget 2009

Inkomster
Medlemsavgifter
Prov
Utställning
Reklam & PR
Annonser W-Nytt
Räntor
Lägerverksamhet
Försäljning vilt
Summa intäkter:

76 240
176 715
27 955
1 695
3 000
4 958
12 599
350
303 512

77 000
170 000
10 000
6 000
3 000
3 000
8 000
0
277 000

14 961
175 841
7 652
5 334
36 892
9 214
10 072
1 150
17 608
7 317
0
286 041

14 000
175 000
12 000
7 000
35 000
8 500
10 000
1 500
10 000
10 000
30 000
313 000

17 471

-36 000

Kostnader
Stambokföringsavgift SKF
Prov
Utställning
Reklam & PR
Weimaraner Nytt
Styrelsen
Administration
Hemsidan
Årsmöte, inkl.lokal
Avelsråd/Uppfödarmöte
Jubileumsprov
Summa kostnader:
RESULTAT:

Hej
Jag heter Mikael och bor på Färingsö (Ekerö) tillsammans med min fru Hjördis och
våra tre barn Olle, Björn och Filippa.
Jag är född och uppvuxen i Stockholms området. I slutet på sextiotalet köpte mina
föräldrar sommarstuga i Värmland utanför Säffle. Där tillbringade jag mina barndoms
somrar tillsammans med mina föräldrar och två bröder. Bygden bestod av små
lantbruksgårdar och sommarstugor. Som barn kom vi snart i kontakt med de lokala
bönderna. I bygden var jakt ett naturligt inslag i jordbrukarens liv och ungefär vid 11
års ålder väcktes mitt intresse för jakt. Jakten bedrevs företrädesvis med hjälp av
drivande hund. Oftast var det rådjur, hare eller räv som man jagade.
I slutet på 80-talet fick jag möjlighet att börja jaga i ett jaktlag i Jämtland tillsammans
med min svärfar, som jagat där sedan början på 60-talet. Från början var det mest
älgjakt men med tiden kom även möjligheten att få jaga skogsfågel som jag tycker är
en av de mest stimulerande jaktformerna.
1983 började jag på polisskolan och arbetade fram till 1997 som polis i Stockholm.
De sista 10 åren på Rikspolisstyrelsen. 1997 slutade jag inom polisen och började
arbeta inom IT tillsammans med min äldre bror. Idag är jag delägare och vårt företag
sysslar med drift och outsourcing lösningar.
Jag hade redan som liten ett stort intresse för hundar men fick inte möjlighet att
skaffa egen hund förrän 1992 när vi flyttade ut till Färingsö. Vår första hund Kim var
en dobermann tik som vi tränade lydnad och spår med på brukshundklubben. Idag
har vi två Weimaraner Vidar och Loke.

Louise Andrén
Louise är en 45-årig kvinna som av sina vänner
beskrivs som nörd.
De tycker att om en människa är överdrivet
intresserad av något specifikt så är man nördig.
Jag är överdrivet intresserad av väldigt många
saker så därför är jag väl multinörd.
Nåväl, på intresselistan kommer arkitektur (mitt
jobb) och hundar (mina hundar) på första plats.
Sedan är jag också överdrivet intresserad av
alla djur, ridning, all sport med djur, konst, all
konst men främst, scenografi, balett, opera,
måleri, skulptur och film och då menar jag
verkligen all film: konstfilm, dokumentärfilm,
animerad/tecknad film och vanlig film alltså
sådana som går på bio… mest tror jag att jag
gillar kortfilm. Bland överdrivna intressen kan
även räknas att ha det kliniskt rent hemma
(citat min familj) och måla allt vitt, men det är
nog mer åkommor än intressen.
Jag är uppvuxen i Lerum, 2 mil från Göteborg. Där var allt fint och trevligt. Mina storasyskon
var jättesnälla, min mamma som nu är 80 är världens gulligaste gladaste spänstigaste
pensionär, helt fantastisk och o-gnällig. Min pappa som tyvärr inte lever längre var en
levnadskonstnär av största mått – han njöt av allt! Vilken fantastisk tillvaro vi har, var hans
vanligaste uttryck. Jag tror deras syn på livet har påverkat mig en hel del. I vår familj hade vi
taxar, men de var inte till jakt. När jag gick andra året på arkitektlinjen på Chalmers skaffade
jag mig en Saluki som var vacker och snabb, en otroligt fin dam. Under den långa tid vi hade
tillsammans lärde jag mig att ha is i magen då hunden ofta försvann på egna jaktäventyr i
timmar. Jag efterlyste samarbete. Så när jag sörjt färdigt min Saluki föll valet till slut på
Weimaranern.
Min hund Z är Woksebs Ruth och vi har så roligt ihop. När jag fick lov att bli valpköpare till
Woksebs R-kull så visste jag inte att jag skulle bli jägare inte heller att min man, Calle som
redan visserligen jagade skulle skaffa en egen hund. Inte heller att min son, Leo snart 16, nu
ber om att få följa med på jaktprov efter att jag tvingade honom förra året! Leo och jag har
tagit jägarexamen och träningsskjuter nu varje vecka. Calle vill ha en Wachtelhund till. Clara
14 år vill tävla i agility med hundarna. Jakob 12 år gillar mest att hundarna är så gosiga.
Turerna till fjällen är årets stora händelser. Fantastisk möjlighet att kunna jaga i den svenska
fjällvärlden! Även turerna till Anders Landins uppläxningar får ses som fantastiska.
Weimaranerklubbens jättetrevliga pingstläger är inget jag vill missa, inte heller jaktproven,
viltspårsproven eller de roliga trivsamma träningarna som vi har i Göteborgs träningsgrupp.
Jag trivs verkligen med Weimaraner.

Louise Andrén, Kvastpricksvägen 12 , 423 39 Torslanda
ny adress från 2009 04 01: Västra Ekekullsvägen 22, 42932 Kullavik
mobil 0708 48 05 07 arbete 031 77 303 77 hem 031 92 07 04

Beskrivning/ instruktion av Joakim Svedin

Namn:

Joakim Svedin

Född:

1966

Civilstånd:

Gift m Eva

Barn:

Rebecca 15 år o Alexandra 13 år.

Jag är född i Stockholm och uppvuxen i Rönninge strax söder om Stockholm där jag fortfarande bor
med min familj. Under min uppväxt har jag gått i skolan, spelat lite hockey, fotboll (va ganska dålig)
och åkt utförsåkning. Utförsåkning är ett av mina stora intressen (förutom hundarna)som jag
vintertid lägger ett antal veckor på.
Jag är utbildad ekonom och har jobbat som revisor men är sedan länge ekonomichef på Teletec
Connect AB, ett företag som säljer larm, CCTV och säkerhetsprodukter.
Min första riktiga hunderfarenhet är när mina föräldrar skaffade en golden retriever när jag var i
tonåren. Jag hade träffat på weimaraner vid några tillfällen och konstaterat att den dagen jag köper
hund ska det vara en sådan. När mina barn blev gamla nog att hjälpa till med hundpassning var det
dags att slå till och jag kom i kontakt med Sigrid som hade valpar och vågade lita på mig. Vi köpte
Wellieson Gatsby (Winston). Mitt intresse för rasen har sedan ökat dessutom har intresset till jakt
kommit och jag har tagit jägarexamen och börjat jaga! Under våren 2008 parade Winston med
LeeLoo och jag tog en valp (Sonic) efter honom så nu har jag två!
Målet 2009 är att få till jaktchampionatet på Winston och att meritera Sonic i Unghundsklass.

