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- Specialklubb associerad med Svenska Kennelklubben -

Verksamhetsberättelse
2020
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Ordinarie årsmöte 2021 är inställt p.g.a. rådande pandemi.
Styrelsen för Svenska Bullmastiffklubben får härmed lämna följande berättelse för
verksamhetsåret 2020.
Styrelsen har haft följande sammansättning
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Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant/Sekreterare
Suppleant

Josefina Aga
Evy Andersson
Pernilla Lindahl
Susann Lindberg
Josefine Komaromy
Nina Larsson
Felicia Holm

vald till 2021
vald till 2021
vald till 2021
vald till 2021
vald till 2022
vald till 2021
vald till 2021

Av årsmötet utsedda revisorer på 1 år.
Annica Andersson och Hans Carlson
Av årsmötet utsedda revisorsuppleanter på 1 år
Kalle Gogman och Therese Steen Skogsmark
Av årsmötet utsedd valberedning
Jenny Dake (sammankallande)
Karina Backéus
Kristina Lilja

vald till 2021
vald till 2022
vald till 2021

Medlemstidningen BULLMASTIFFBLADET har utkommit med 3 nummer.
Redaktör för BULLMASTIFFBLADET har varit Anna Liljeros.
Ansvarig utgivare för BULLMASTIFFBLADET har varit Josefina Aga
AU har varit Josefina Aga, Nina Larsson samt Pernilla Lindahl.
Webbansvarig har varit Annica Andersson.
Särskild redovisning lämnas för klubbens ekonomiska ställning.
Den 31 december hade klubben 172 betalande medlemmar.
Klubbens lokalavdelningar lämnar separata redovisningar. Lokalavdelningarnas verksamhet
redovisas dessutom på hemsidan och i tidningen.
Ansvarig för lokalavdelningarna under verksamhetsåret har varit Susann Lindberg.
Avelskommittén, Domarkommittén, Mentalkommittén samt Utbildningskommittén lämnar
separata redovisningar. Utställningskommitténs verksamhet redovisas längre fram i texten.
Ordinarie årsmöte hölls den 14 mars. 9 röstberättigade medlemmar var närvarande.
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Årsavgiften för 2020 är 300 kr för huvudmedlem, 50 kr för familjemedlem samt 350 kr för medlem
bosatt i utlandet.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten. Inga AU-beslut har tagits under
året. Kontinuerlig mailkontakt har skett mellan styrelsens medlemmar för att få alla delaktiga i
besluten.
Den officiella klubbutställningen i Herrfallet, Arboga blev inställd p.g.a. covid-19.
Utställningskommittén bestod av Josefina Aga, Evy Andersson, Pernilla Lindahl, Josefine
Komaromy, Karina Backéus, Susann Lindberg, Felicia Holm, Nina Larsson.
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Det blev heller ingen informationsmonter på Rasklubbstorget vid Hundmässan 2020 i Stockholm
p.g.a. covid-19.
Klubben har en kontinuerlig mail/brevkontakt med SKK i olika frågor rörande rasen, utbildningar,
information, remisser e.t.c. och även andra parter, inte minst medlemmarna.
Klubben arbetar vidare för att värva nya medlemmar, dels genom att uppmuntra uppfödarna att
sponsra första årets medlemskap för sina valpköpare med halva medlemsavgiften, dels genom att
skicka ut välkomstbrev till dem som ägarregistrerar sin bullmastiff i SKKs ägarregister.
Därmed ber styrelsen att få tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna året.

Ordförande Josefina Aga

Vice ordförande Evy Andersson

Suppleant/Sekreterare Nina Larsson

Ledamot/kassör Pernilla Lindahl

Ledamot Josefine Komaromy

Ledamot Susann Lindberg

Suppleant Felicia Holm
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Verksamhetsberättelse Lokalavdelningarna 2020
Stockholm:
Kontaktperson: Jenny Dake, Karina Backéus
5 vanliga träffar under året, men inga större aktiviteter.
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Vi vet ju alla att pandemin orsakade kaos och tragedi på de flesta fronter så våra större aktiviteter
ställdes in helt enligt de riktlinjer vi fick från SKK.
Mitt:
Kontaktperson: Annica Andersson
Det händer som vanligt mycket i Mitt. 4 träffar med en hel del roliga aktiviteter och temadagar
samt camping.
Halland/Småland:
Kontaktperson: Nina Larsson & Therese Steen Skogsmark
Här är en flitig lokalavdelning som täcker ett stort geografiskt område. Hela 8 träffar fick den här
avdelningen till under 2020 väl utspridda över hela året. En eloge till denna aktiva avdelning.
Östra:
Kontaktperson: Vakant
Skåne:
Kontaktperson: Ann Margret Cato.
Ingen rapport.
Västra:
Kontaktperson: Terese Isaksson och Felicia Holm
Inga träffar 2020.
Värmland:
Vakant.
Norrland:
Kontaktperson Amanda Uvén.
Ingen rapport.
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För allas information så blir klubben då och då kontaktad av personer runt om i landet som önskar
dra igång en geografisk grupp för träffar och aktiviteter. SBMK uppmuntrar alla försök till
aktiviteter och engagemang.
Pernilla Lindahl

Verksamhetsplan Lokalavdelningarna 2021
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Stockholm:
När det här skrivs vet vi ingenting om fortsättningen på pandemieländet, men planen nedan
förutsätter att restriktionerna hävs.
Planerar att ha en träff i månaden utom i juli och december. Jenny Dake och Karina Backéus är
kontaktpersoner för Stockholmsavdelningen.
Målet är att varva med promenader och styrda aktiviteter.
För att vara säker på när träffarna kommer att hållas måste man titta på hemsidan. På allmän
begäran hålls nu träffarna oftast på lördagar kl. 12.00 på någon angiven plats. Vissa ändringar kan
dock förekomma och vi kan inte garantera träffdatum.
Vi hoppas ändå på en fortsatt god uppslutning och hälsar alla varmt välkomna till våra träffar.
Bulledagen och rasmonter på Älvsjömässan står också Stockholmsgruppen för under 2021.
Mitt:
Vi hoppas kunna välkomna en ny kontaktperson då Annica Andersson efter många års fantastiska
insatser lämnar posten som kontaktperson för Mittgruppen. Om det faller väl ut blir det ett antal
träffar med promenader och fika.
Halland/Småland:
Vi håller tummarna för att pandemin ska lägga sig och att vi kan återuppta våra träffar 2021 med
både gamla och nya bullmastiffvänner.
Östra:
Vakant.
Skåne:
Vi hoppas att få till någon träff under 2021.
Västra:
Här finns ambitionen att komma igång med träffar så fort det är tillåtet.
Värmland:
Vakant.
Norrland:
Vi håller tummarna att det skall gå att samla till en träff i detta vidsträckta distrikt.
Pernilla Lindahl
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Rapport från avelskommittén verksamhetsåret 2020
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RAS
Avelskommittén slutförde under året det stora revideringsarbete med RAS som påbörjades 2016.
Avelskommitténs förslag till RAS fanns tillgängligt på klubbens hemsida under
februari samt en bit in i mars 2020. En länk till denna lades även ut på klubbens
Facebooksida och ett mail skickades ut till alla klubbanslutna uppfödare.
Medlemmarna uppmanades att inkomma med synpunkter till avelskommittén, inga
synpunkter inkom. Svenska bullmastiffklubbens styrelsen röstade för förslaget till RAS och därefter
godkändes det av Svenska kennelklubben.
Övrigt
Avelskommittén har inte fått några rapporter under året gällande nya fall av sjukdomar eller annat
som handlar om avel eller hälsa.
SBMKs styrelse har tagit fram ett ”välkomstbrev” till nya uppfödare av rasen. Välkomstbrevet
skickas ut tillsammans med RAS samt rasstandard när vi får kännedom om att en ny uppfödare
finns.
Hälsoarbetet i rasen är beroende av uppfödarnas öppenhet och vilja att delge avelskommittén sina
erfarenheter. Kontakta oss gärna!
Avelskommittén
Evy Andersson, Josefina Aga, Josefine Komaromy

Verksamhetsberättelse Domarkommittén 2020.
Under 2020 ställdes vår Specialutställning in på grund av rådande coronapandemi. Inbjuden
domare var David Webster, England.
Josefina Aga

Verksamhetsplan för Domarkommittén 2021
Specialutställningen 2021 äger rum den 29 maj vid Herrfallet. Inbjuden domare i år är svenska
Torbjörn Skaar.
Josefina Aga
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Verksamhetsberättelse Mentalkommittén 2020
Kommittén har under året bestått av Pernilla Lindahl och Karina Backéus.

Efter styrelsens beslut om att anordna endast ett BPH per år i stället för två fick vi, glädjande nog,
en fin uppslutning.
BPH anordnades den 11 oktober. 6 hundar var anmälda och 6 kom till start.
Vår vana trogen höll vi till på BPH-banan i Nykvarn utanför Södertälje.
Pernilla Lindahl
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Verksamhetsplan Mentalkommittén 2021
Ambitionen var från början att ordna med två BPH-dagar per år, men då uppslutningen på de
hittills anordnade BPH-dagarna har varit minst sagt låg har SBMKs styrelse och mentalkommitté
beslutat att hålla i endast en dag per år tills vi märker ett ökat intresse för denna aktivitet.
SBMK planerar en BPH-dag till hösten 2021, men välkomnar alla ute i vårt avlånga land som vill dra
ihop ett gäng för en testdag. Självklart gläds vi också över enstaka ekipage som väljer att
genomföra ett BPH med andra raser. Klubben stöttar alla medlemmar med 200:- oavsett i vems
regi BPH:t sker.
Pernilla Lindahl

Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén 2020
Verksamhetsåret 2020 var ett år präglat av en pandemi med hårda restriktioner från landets
folkhälsomyndighet. Med anledning av detta ställdes Bulledagen in. Två representanter från SBMKs
avelskommittén var anmälda till SKKs avelskonferens, även detta ställdes in.
Evy Andersson

Verksamhetsplan Utbildningskommittén 2021
Beroende på hur rådande pandemi utvecklar sig är planen för 2021 att fortsätta traditionen med
Bulledagen. Vi ser över intresset och bestämmer innehåll och plats utifrån det. I mån av ekonomi
kommer styrelsemedlemmar erbjudas deltagande i intressanta och lärorika kurser/utbildningar för
ökad kompetens som styrelsemedlem eller funktionär för den kommitté man ingår i.
Evy Andersson
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Verksamhetsberättelse Hemsida 2020
Hemsidan har under 2020 uppdaterats betydligt mindre på grund av rådande omständigheter men
några uppdateringar har det blivit.;
•

”hjärtsidan”

•

Information från lokalavdelningarna

•

uppfödarsidan
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Top-5 mest lästa sidor är:
•
•
•
•
•

uppfödare
rasbeskrivning
att köpa valp
valplådan
omplaceringar

Verksamhetsplan Hemsidan 2021
Nya hemsidan är på gång

Annica Andersson

Verksamhetsberättelse Facebook 2020
I juni 2011 etablerade sig Svenska bullmastiffklubben på Facebook och har för närvarande 1184
följare för sidan. Antalet följare ökar, 2018 hade sidan 1028 följare och 2017 var det 908.
Facebooksidan ska ses som ett komplement till hemsidan där klubben snabbt och lätt kan få ut
information till medlemmarna. Viss kommunikation med medlemmar eller andra intresserade har
skett under året då frågor ibland inkommit via Facebooksidans meddelandefunktion. Vi har haft
som rutin att svara på frågor via meddelandefunktionen inom 48 timmar. Facebooksidan har även
fungerat som en ”annonsplats” för vår ras.
Facebooksidan har haft två administratörer under året.
Evy Andersson

Verksamhetsplan Facebook 2021
Planen för 2021 är att fortsätta med samma uppdateringsfrekvens som vi haft under 2020. Vi
behåller rutinen med att svara på meddelanden inom 48 timmar.
Under 2021 kommer det att vara en administratör för Facebooksidan, då Annica Andersson avsagt
sig uppdraget.
Evy Andersson
8

Styrelsens verksamhetsplan för 2021.
Ge ut tidningen Bullmastiff bladet med tre nummer och ett extra nummer som behandlar vår
Specialutställning.
Arrangera en Specialutställning varje år.
Rasspecifika Domaranvisningar – fortsätta vårt goda samarbete med SKK.
Verka för information om rasen, rasklubben och kennelklubbsorganisationen via vårt
informationsblad, tidning, klubbens hemsida och Facebook.
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Deltaga med en rasmonter på SKK:s decemberutställning i Stockholm.
Uppmärksamma utvecklingen i vår ras i andra länder, främst i Norden, genom kontakt med andra
rasklubbar.
Byta klubbtidningar med andra bullmastiffklubbar.
Vidareutveckla och bredda verksamheten i lokalavdelningarna.
Arrangera en aktivitetsdag ”Bulledagen” för våra medlemmar och deras hundar.
Arrangera en BPH-dag för bullmastiffer.
Aktivt stötta uppfödarna genom aktuell information, och väl förankrade avelsrekommendationer.
Upprätthålla en hög standard och kontinuerlig uppdatering av hemsidan och Facebook.
Utse och belöna Årets Utställningshund, hane och tik, Årets Veteran, Årets Avelshund, Årets
Uppfödare, Årets Spotlight och Årets Bruks/Lydnadshund med rosetter.
Planera arbetet med uppdatering av raskompendiet.

Ordförande Josefina Aga

Vice ordförande Evy Andersson

Suppleant/Sekreterare Nina Larsson

Ledamot/kassör Pernilla Lindahl

Ledamot Josefine Komaromy

Ledamot Susann Lindberg

Suppleant Felicia Holm
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Inventarielista för saker ämnade för rasmontern på Stockholmsmässan.
31 december 2020.
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* Ett tungt klaffbord som blir trekantigt i nedfällt läge. Vitt. (Hos Evy)
* Två hopfällbara stolar. Bruna. (Hos Evy)
* En backdrop med Indy (kennel Oxdjupet). 3,5x2m. (Hos Evy)
* Inplastade bullmastiffbilder i A4-format. Aldrig räknade, men troligtvis ett 50-tal. (Hos Annica)
* 4 st. färgposter A2, helhet, egenskaper, aktivitet & historia. (Hos Evy)
* Nyinköpt snygg matta för att täcka betonggolvet i montern med. (Hos Evy)
* Ett stativ i RF stål. Ihopsvetsat av Kalle Gogman i Nyköping och är hans i det fall han lämnar
klubben. Används till att ställa datorn på vid bildspelsvisningen.
(Hos Eva-Britt)
* Diverse tyger att täcka väggarna med. (Hos Evy)
* En spotlight. (Hos Pilla)
* Staket som avgränsar monterytan från andra montrar och promenadgångar. (Hos Evy)

Inventarielista för diverse saker ämnade för klubben.
31 december 2020.
* 4 st. tält 3 x 3 meter. (hos Fina Aga)
* 1 uppsättning placeringsskyltar (hos Fina Aga)
* 1 vandringspris – ett stort bullmastiff glashuvud (hos Ebba von Schéele)
* 1 mjukvara till redigering av tidning (hos Anna Liljeros)
* 1 bokföringsprogram SPCS Förening (hos Pernilla Lindahl)
* 1 laminatmaskin (hos Pernilla Lindahl)
* 1 fullständigt utrustad ringsekreterarlåda (hos Fina Aga)
* Diverse rosetter och band (hos Fina Aga)
* 2 st. mätstickor (hos Fina Aga)
* Videoband från utställningar m.m. från 90-talet (hos Jossan)

Trycksaker som kan säljas eller delas ut beroende på situation.
31 december 2020 (Allt finns hos Pernilla Lindahl i Tyresö)
* Informationsblad om SBMK att dela ut till intresserade – omarbetade av Leif Strömberg och
nytryckta december 2012. I princip slut.
* Informationsblad ”Varför medlem” att dela ut till intresserade – gjord av Evy Andersson och
nytryckta december 2013.
* 2 st. Årsbok 1997 / * 1 st. Årsbok 1998 / * 2 st. Årsbok 2003
* 2 st. Utställningskatalog 1997 Härjarö / * 2 st. Utställningskatalog 2006 Norberg
* 1 st. almanacka 2008 / 1 st almanacka 2009
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Klubbtidningar:
Från 2005 – 2020, enstaka ex. av varje nummer. Det saknas tyvärr några enstaka nummer, men i
övrigt är samlingen komplett.
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Bokföring (kassör)
2011 - 2020

Valberedning:
Eftersom årsmötet är inställt 2021 har valberedningen inte några nya nomineringar.
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