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Verksamhetsåret 2020
Styrelsens arbete har under året till stor del präglats utav följderna av Coronapandemin. 
Majoriteten av de aktiviteter som låg på planeringsstadiet fick ställas in men humöret har trots  
allt hållts uppe och samarbetet internt har fungerat väl. 

Avelskommittén
Avelskommittén har under 2020 fortsatt lägga stor vikt och mycket tid på uppdateringen av 
domarkompendierna för Bullterrier och Miniatyrbullterrier i samarbete med SKK och SvTek. 
Domarkonferensen som skulle äga rum under hösten 2020 har blivit framskjuten till 2021 pga 
Covid-19. 
En sammanställning av SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) samt 
rekommendation för domaranvisningar framöver är inskickad till SvTek och klar för båda 
raserna. 
Uppdatering av RAS för Bullterrier är färdig och väntar på återkoppling från SvTek. RAS för 
Miniatyrbullterrier beräknas vara klar under början av 2021. 
Anatomiföreläsningen som skulle hållas i mars 2020 ställdes in pga återbud från föreläsaren.
Planerat BPH den 30 maj ställdes in enligt SKKs rekommendationer för klubbverksamhet. 
Avelskommittén har funnits tillgängliga och svarat på frågor gällande avel, mentalitet och 
hälsa från uppfödare och valpköpare. 
Sammankallande var från den nya styrelsens tillträde Nicolette O'Toole som tillsammans med 
Sofia Brännström, Astrid Odell och Ann-Sofie Ramstad ingått i kommittén.

Utställningskommittén
Utställningskommittén har under året bestått av Nicolette O'Toole (sammankallande), Andreas 
Wretström, Marit Färnström, Amanda Skålberg och Yasmine Egli. Jeanette Strand tillträdde 
som sammankallande i november.
Utställningen ”Majbullen” ställdes in när begränsande Covid-19 restriktioner utfärdades under 
våren. Även de följande inofficiella utställningarna som planerades under 2020 - vår årliga 
Open & Trophy Show samt ”Vinterbullen” - ställdes in enligt direktiv från SKK och 
Folkhälsomyndigheten.

Trophykommittén
Trophykommittén för Bullterrier har under verksamhetsåret bestått av Mimmi Elg 
(sammankallande), Leila Saukko, Minna Vaattovaara och Ann-Sofie Ramstad.
För Miniatyrbullterrier har Trophykommittén bestått av Kristine Balcere (sammankallande),  
Anna Wretström och Margareta Häll.
De två delkommittéerna nominerade i början av året hundar till CETS i Belgien men 
utställningen ställdes dessvärre in liksom de övriga utställningsevenemangen under 2020. 

Redaktionsgruppen/Kommunikationskommittén
Sigrid Östergren och Linnea Sjögren i redaktionsgruppen har under 2020 gett ut tre nummer 
av medlemstidningen Bullterriern. Det fjärde numret av tidningen hamnade på år 2021 och 
sammanställdes av Gabriella Kaltenackar och Linnea Sjögren. Sigrid Östergren valde att avgå 
från redaktionsgruppen och kommunikationskommittén i oktober 2020 och vi tackar henne 
för hennes medverkan och enorma engagemang.
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Aktivitetskommittén
Aktivitetskommittén har under året bestått utav Felicia Mix, Nicole Draglund, Caroline 
Östborg, Sara Johansson Fairbanks och Linnea Sjögren med hjälp av Amanda Skålberg. 
SvBtk fanns representerade med rasmonter på MyDog i januari 2020. Ett stort tack till de 
medlemmar som hjälpte till med och i montern!
De planer man hade i början av året angående kapplöpning och andra ”prova-på” tillfällen 
fick dessvärre ställas in. Istället hölls en ”E-Show” för att försöka tillgodose medlemmars 
önskan om en digital aktivitet. E-Showen dömdes utav Anna Blair (kennel Megaville). 
Utställningar hålls normalt alltid utav utställningskommittén men då detta inte var en 
utställning i någon riktig bemärkelse - utan mer en aktivitet för att främja gemenskapen inom 
klubben - genomfördes den utav aktivitetskommittén. 

Kontaktperson SvTek
Jan Pagén har varit kontaktperson till Johan Norgren i SvTeks styrelse som varit behjälplig i 
de frågor som uppkommit under året.

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv (12) protokollförda sammanträden där samtliga 
har varit Skypemöten/Teamsmöten.

Representation och utbildningar
Två styrelseledamöter har genomfört SKKs utbildning i föreningsteknik.
Jan Pagén och Linnea Sjögren var utsedda till representanter vid Terrierfullmäktige vilket blev 
inställt pga Covid-19.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick under verksamhetsårets slut den 20-12-31 till 159 stycken varav 
24 familjemedlemmar. Antalet medlemmar 2019 var 215 stycken varav 30 
familjemedlemmar. Utöver detta ingår 10 hedersmedlemmar, 9 pliktmedlemmar och 5 domare  
(de två sistnämnda är ej röstberättigade).

Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet 
Vid föregående årsmöte lades ett antal uppdrag på den nya styrelsen. 
Dessvärre har vi inte haft möjlighet att genomföra ett flertal av dessa uppdrag pga allmänna 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten, rekommendationer från SKKs Centralstyrelse 
gällande klubbverksamhet samt det faktum att många evenemang under 2020 ställdes in. 

Följande punkter är genomförda:
• Ge ut fyra nummer av medlemstidningen Bullterriern – 3 nummer gavs ut under året. 

Nummer 4 gavs ut i början av 2021.
• Varit behjälpliga med det material som SvTek och SKK efterfrågar
• Knutit fler rasrepresentanter till klubben
• Två ledamöter har genomfört SKKs utbildning Föreningskunskap på distans
• Fortsatt revideringen utav ”Bullterrier i våra hjärtan”
• Verkat för att fler medlemmar engagerar sig i klubbens kommittéer och arbetsgrupper
• Medverkade med rasmonter på MyDog 2020
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Årsredovisning 2020 ekonomi

Årets resultat (vinst):
+ 17 524:-
Totala intäkter 61 334:- + 1627:- som finns på klubbens skattekonto
Totala kostnader -43 810:-

Jämförelse tidigare år

2019 - Totala intäkter 129 637:- *(inkl skattekontot), totala kostnader 117 138:-
2018 – Totala intäkter 172 952:- och totala kostnader 247 639:-

Medlemsavgifter 2020 uppgick till 48 887:-, 2019 53 292:- och för 2018 60 625:-

Inbetalda uppfödaravgifter är 1 300:- Då inga aktiviteter har skett har denna summa 
reserverats/avsatts för 2021, totalt finns det 9 550:- för uppfödaraktiviteter.

”Fasta” kostnader; tidning, IT, försäkring och Visma uppgår 2020 till 26 047:-, 
2019 42 866:- och för 2018 var det 53 108:-. Tidningens totala kostnader för 
2020 var 22 320:-, 2019 37 602:- och för 2018 43 296:-

Utställningar:
E-Show; intäkter 3 740:- kostnader -424:- netto 3 316:-

Banktillgodohavande: 
Behållning på Nordea affärsgiro per 31/12 -20 är 63 143:- och 
Anna von Celsings fond 135 939:-
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Styrelsens förslag på verksamhetsplan för

Svenska Bullterrierklubben 
210101- 211231

Enligt Svenska Bullterrierklubbens stadgar har föreningen enligt § 1 som mål:
• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda 
bullterrier- och miniatyrbullterrier
• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och 
hundägandet
• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och 
hundägandet

För att uppnå dessa mål föreslår styrelsen följande verksamhetsplan för 2021
• Ge ut fyra nummer av medlemstidningen Bullterriern
• Anordna uppfödarmöte med fokus på avel och hälsa
• Arbeta för att knyta fler uppfödare och medlemmar till klubben
• Delta vid relevanta konferenser/seminarier arrangerade av SKK/SvTek
• Vara behjälpliga med det material som SvTek och SKK efterfrågar
• Verka för att fler medlemmar engagerar sig i klubbens kommittéer och arbetsgrupper
• Att fortsätta arbetet med att uppdatera boken ”Bullterriern i våra hjärtan” utifrån den gamla 
upplagan

Samt att om möjlighet ges:
• Anordna/genomföra minst ett BPH tillfälle 
• Anordna minst en ”prova på dag” för medlemmarna (i annan aktivitet än utställning)
• Anordna vår årliga Open & Trophy Show
• Utse hundar av respektive ras att delta i de internationella utställningsevenemang som vi 
inbjuds att delta vid samt att bjuda in hundar till vår Trophy Show 
• Utse en vinnare av respektive ras till Bodils Minnespris
• Medverka med rasmonter på Stockholms hundmässa 2021 samt My Dog 2022 
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Styrelsen tackar för verksamhetsåret 2020 

och önskar nya styrelsen lycka till!

Vi vill också rikta ett stort tack till de 
kommittémedlemmar, redaktionsgrupp, monterpersonal 

och alla andra som har hjälpt till och stöttat SvBtk under året.

...............................................
Jan Pagén, ordförande

...............................................   ...............................................
Linnea Sjögren, ledamot Nicolette O'Toole, ledamot

............................................... ...............................................
Olivia Hammarstrand, ledamot Andreas Wretström, suppleant

............................................... ...............................................
Mimmi Elg, suppleant Jeanette Strand, suppleant


