Verksamhetsberättelse Svenska Podengo Portuguêsklubben
Organisationsnummer 802428-6091
Verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Inledning
Nyckelordet det här verksamhetsåret har varit nystart. Klubbens verksamhet hade legat nere
huvudsakligen på grund av coronapandemin och den stora utmaningen för den nya styrelsen som
valdes i årsmötet i juni var att starta upp verksamheten igen och återfå medlemmarnas förtroende
och intresse för klubben. Klubben har vid verksamhetsårets slut totalt 169 medlemmar varav 137
fullbetalande, 11 familjemedlemmar, 17 valpgåvomedlemmar, 2 utländska, 1 valpgåvomedlem
utomlands och 1 hedersmedlem. Nedan beskrivs klubbens organisation samt de aktiviteter som
genomförts.
Organisation
Styrelsen som valdes på årsmötet 2021-06-05 har bestått av följande personer
Ordförande Irma Aalto, firmatecknare
Vice ordförande Anette Edlander
Sekreterare Susanne Segersten
Kassör Staffan Björck, firmatecknare – avgick av egen begäran 2021-08-25
Ledamot/redaktör Annie Swenning
Suppleant Lilian Larsson
Styrelsen hade fyra protokollförda sammanträden under året samt ett konstituerande möte.
Gunnel Samuelsson som arbetade som extern kassör föregående verksamhetsår blev på grund av
Staffan Björcks avhopp engagerad som extern kassör från och med 2021-08-25.
Valberedning
På årsmötet valdes Jan Segersten som sammankallande och Håkan Lind samt Åke Esperi som
ledamöter.
Revisorer
Årsmötet valde följande revisorer:
Ordinarie: Eva Oesman och Jörgen Oinonen
Suppleanter: Mari Lind och Carina Larsson
Arbete med RAS under året
Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för podengos är fastställd av SKK 2015 och ett
uppdateringsarbete har påbörjats inom styrelsen under hösten. Arbetet kommer att färdigställas
under kommande verksamhetsåret. Arbetsgruppens fasta medlemmar är Susanne Segersten,
sammankallande och Anette Edlander.

Utställningar
Klubbens officiella utställning, Podengospecialen, arrangerades 2021-09-19 i Tånga Hed i samband
med SVVK Västras utställning. 21 vuxna och 4 valpar av raserna podengo cerdoso grande, medio och
pequeno och podengo liso pequeno hade anmält sig.
Domare Helle Dan, Dan-L's Kennel Danmark

Kommunikation med medlemmar
En hjärtefråga för styrelsen har varit att kommunikation med medlemmarna ska bli frekvent och
modernt. Klubbens hemsida podengoklubben.se byggdes om med ny fräsch layout och en plattform
som gör det möjligt för vem som helst utan förkunskaper att uppdatera sidan.
Styrelsen har börjat använda nyhetsbrev som kommunikationskanal för att på ett ekonomiskt och
effektivt sätt att nå medlemmar via epost. Tio nyhetsbrev med aktuella ämnen skickades ut under
hösten.
Klubbens sociala medier på Facebook (749 följare) och Instagram (227 följare) har uppdaterats
frekvent med både nyheter och kuriosa.
Klubbtidningen Ola Podengo gjordes om både layout och innehållsmässigt och landade i
medlemmars brevlådor lagom till jul.
Övrigt
Styrelsen har även arbetat med en domarkonferens som SVVK arrangerar i mars 2022.
Verksamheten i siffror / beskrivning av klubbens ekonomi
Årets resultat blev en förlust på 3628 kronor varav 2808 kronor avser avskrivning av varulagret, det
fanns nämligen inget varulager att ta över.
Kostnad för medlemsadministrationen har dessvärre under de senaste tre åren bokförts på fel år.
Klubben får före sommaren en s.k. a´contofaktura från SKK baserad på föregående årets
medlemsantal och i januari kommande år en slutlig faktura. Vid kontroll med SKK har vi fått
bekräftat att vi har betalat för medlemsadministration 2019 6132 kr, 2020 6087 kr och 2021 6278 kr.
Vi förnya sponsoravtalet med försäkringsbolaget Sveland för en två-årsperiod 2021-08-01 – 2023-0731 som ger klubben 5000 kronors bidra per år. Intäkten för första året i det förnyade avtalet likaväl
som föregående år kommer att bokföras 2022.
Föreningens ekonomi kan sägas är stabil, det finns 81022 kronor i tillgångar. Dock måste den
kommande styrelsen arbeta aktivt med medlemsrekrytering, rekrytering till utställningar samt
annonsförsäljning för att vända den neråtgående kurvan.
I dokumenten resultaträkning och balansräkning finns en detaljerad redogörelse för årets siffror.
Styrelsen förslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Slutord
Styrelsen tackar samtliga medlemmar för förtroendet och riktar ett speciellt tack till alla duktiga
medlemmar som under året ideellt har arbetat för klubben!
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