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Verksamhetsberättelse för Svenska Norfolkterrierklubben 
2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande Monica Lindsjö 
Vice ordförande Mårten Paulsson 
Sekreterare Kerstin Kildevang 
Kassör Mari-Ann Samuelsson (t.o.m. 2020-12-31) 
Ledamot Jessica Hamrin (t.o.m. 2020-12-03) 
 
Supleanter Cecilia Aletorn Eriksson (tj. ledamot fr.o.m. 2020-12-04) 
 Kickan Karlsson (tj. ledamot fr.o.m. 2021-01-01) 
 
Revisorer Alf Andersson 
 Eva Robertsson 
 
Revisorsuppleanter Ing-Mari Röstlund 
 Britta Dafgård 
 
 
Styrelsekonferens hölls med den nya styrelsen 2020-03-28. 
Mötet genomfördes via video på Messenger p.g.a. coronapandemin. 
Alla i styrelsen var närvarande. Det blev ett intensivt arbete i god stämning med klubbens 
bästa för ögonen för att främja klubbens arbete för en positiv framtid för rasen. 
 
Styrelsen har hållit elva (11) protokollförda styrelsemöten varav ett var det konstituerande. 
 
Arbetsutskottet har bestått av Monica Lindsjö, Mari-Ann Samuelsson och Kerstin Kildevang. 
 
Valberedningen har bestått av Karin Gabrielsson (sammankallande), Anna-Karin Gagnemyr 
och Gilla Freyschuss. 
 
Kontaktperson mellan SKK kansli och klubb har varit Kerstin Kildevang. 
 
Kontaktperson mellan SvTeK kansli och klubb har varit Kerstin Kildevang. 
 
Noffepromenader har organiserats på flera platser i landet och kontaktpersoner för dessa 
har varit: 
Monica Lindsjö   Stockholm 
Karin Gabrielsson och Lisbeth Svensson  Göteborg 
Lena Törnborg   Linköping 
Tina Swalander   Växjö 
Kerstin Molander och Helen Schmidt  Skåne 
 


 M

L,
 U

M
S,

 K
M

EK
, C

M
AE

, A
K,

 B
O

M
P,

 J
CU

H
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



Medlemsavgiften har varit 300 kr för ordinarie medlem, 50 kr för familjemedlem, 350 kr för 
utländsk medlem och 100 kr för gåvomedlemskap första året till valpköpare. 
 
Antal medlemmar uppgick 2020-12-31 till 200 (201) medlemmar, varav 10 (11) var 
familjemedlemmar och 10 (10) var utländska medlemmar. Föregående år inom parentes. 
 
Välkomstbrev till nya Norfolkterrierägare har skickats ut av Barbro Karlsson. 
 
Avelsrådet har t.o.m. 2020-10-04 bestått av Irene Samuelsson (sammankallande), Fia Gradin 
och Boel Johansson. Under året har 8 avelsrådsmöten hållits. 
 
Avelsfrågor Avelsrådet har förmedlat aktuell information via Norfolk Nytt. 
 
Avelskonferens hölls den 3-4 oktober på Scandic Infra City, Uppland Väsby. 
Lördagen inleddes med ett mycket intressant föredrag av Patric Ragnarsson ang. fertilitet, 
valpning och valpens första tid. Resten av dagen ägnades åt utvärdering av klubbens 
rasspecifika avelsstrategi, RAS. På kvällen hölls en gemensam middag, uppdelad i mindre 
grupper p.g.a. coronapandemin. 
Under söndagen låg fokus på uppfödning, avel, rasens hälsa och framtid. 
 
Rasinformatör har varit Cecilia Aletorn Eriksson. 
 
Monica Lindsjö (ordinarie delegat) deltog på ett försenat och förenklat Terrierfullmäktige via 
webben. 
 
Klubbträff och Klubbutställning. Tyvärr inställda p.g.a. coronapandemin. 
 
Rasmonter på Stockholmsmässan. Tyvärr inställd p.g.a. coronapandemin. 
 
NorfolkNytt med Birgitta Ernblad som redaktör, har utkommit med fyra numer under året. 
Distributionen har skötts av Barbro Karlsson. 
Norfolk Nytt har förutom till medlemmar distribuerats till SKK, SvTeK och Kungliga 
Biblioteket. 
Utgivningsbeviset gäller t.o.m. 2022-04-10. 
Svenska Norfolkterrierklubben är angiven som ägare med Monica Lindsjö som ansvarig 
utgivare och Bjärred som utgivningsort. 
 
Terrierposten Styrelsen har delat på uppgiften att ge information om klubben och rasen i 
rasspalten. 
 
Klubbens hemsida som har hanterats av Mårten Paulsson (administratör) och Monica 
Lindsjö (redaktör) har uppdaterats kontinuerligt i samförstånd med styrelsen. 
Klubbens Facebookkonto som har hanterats av Barbro Karlsson (administratör) och Monica 
Lindsjö (redaktör) har löpande uppdaterats med utställningsresultat (endast fyra 
utställningar p.g.a. coronapandemin) och Noffepromenader. Dessa uppgifter har även 
publicerats på hemsidan. Barbro har även skickat utställningsresultat till Birgitta Ernblad för 
publicering i Norfolk Nytt. 
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Även annan information har publicerats på klubbens Facebookkonto när det varit påkallat. 
Klubben har öppnat en ny medlemsida på Facebook, Medlemsforum för Svenska 
Norfolkterrierklubben. 
 
Utställningskritiker hanteras av Barbro Karlsson som kan kontaktas om man är intresserad 
av kritiken gällande viss hund. Barbro samlar de kritiker som eventuellt kommer in. 
 
Klubbshopen har skötts av Gunvor Johansson. 
 
Poängberäkningen till årsbästalistorna ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Norfolk ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Hane/Tik ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Veteran ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Avelshane ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Avelstik ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Svenska Uppfödare ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
 
 
 
 
 
 
Monica Lindsjö Mari-Ann Samuelsson (t.o.m. 2020-12-31) 
 
 
 
 
Mårten Paulsson Kerstin Kildervang 
 
 
 
 
Jessica Hamrin (t.o.m. 2020-12-03) 
 
 
 
 
Cecilia Aletorn Eriksson Kickan Karlsson 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Norfolkterrierklubben 
2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande Monica Lindsjö 
Vice ordförande Mårten Paulsson 
Sekreterare Kerstin Kildevang 
Kassör Mari-Ann Samuelsson (t.o.m. 2020-12-31) 
Ledamot Jessica Hamrin (t.o.m. 2020-12-03) 
 
Supleanter Cecilia Aletorn Eriksson (tj. ledamot fr.o.m. 2020-12-04) 
 Kickan Karlsson (tj. ledamot fr.o.m. 2021-01-01) 
 
Revisorer Alf Andersson 
 Eva Robertsson 
 
Revisorsuppleanter Ing-Mari Röstlund 
 Britta Dafgård 
 
 
Styrelsekonferens hölls med den nya styrelsen 2020-03-28. 
Mötet genomfördes via video på Messenger p.g.a. coronapandemin. 
Alla i styrelsen var närvarande. Det blev ett intensivt arbete i god stämning med klubbens 
bästa för ögonen för att främja klubbens arbete för en positiv framtid för rasen. 
 
Styrelsen har hållit elva (11) protokollförda styrelsemöten varav ett var det konstituerande. 
 
Arbetsutskottet har bestått av Monica Lindsjö, Mari-Ann Samuelsson och Kerstin Kildevang. 
 
Valberedningen har bestått av Karin Gabrielsson (sammankallande), Anna-Karin Gagnemyr 
och Gilla Freyschuss. 
 
Kontaktperson mellan SKK kansli och klubb har varit Kerstin Kildevang. 
 
Kontaktperson mellan SvTeK kansli och klubb har varit Kerstin Kildevang. 
 
Noffepromenader har organiserats på flera platser i landet och kontaktpersoner för dessa 
har varit: 
Monica Lindsjö   Stockholm 
Karin Gabrielsson och Lisbeth Svensson  Göteborg 
Lena Törnborg   Linköping 
Tina Swalander   Växjö 
Kerstin Molander och Helen Schmidt  Skåne 
 







Medlemsavgiften har varit 300 kr för ordinarie medlem, 50 kr för familjemedlem, 350 kr för 
utländsk medlem och 100 kr för gåvomedlemskap första året till valpköpare. 
 
Antal medlemmar uppgick 2020-12-31 till 200 (201) medlemmar, varav 10 (11) var 
familjemedlemmar och 10 (10) var utländska medlemmar. Föregående år inom parentes. 
 
Välkomstbrev till nya Norfolkterrierägare har skickats ut av Barbro Karlsson. 
 
Avelsrådet har t.o.m. 2020-10-04 bestått av Irene Samuelsson (sammankallande), Fia Gradin 
och Boel Johansson. Under året har 8 avelsrådsmöten hållits. 
 
Avelsfrågor Avelsrådet har förmedlat aktuell information via Norfolk Nytt. 
 
Avelskonferens hölls den 3-4 oktober på Scandic Infra City, Uppland Väsby. 
Lördagen inleddes med ett mycket intressant föredrag av Patric Ragnarsson ang. fertilitet, 
valpning och valpens första tid. Resten av dagen ägnades åt utvärdering av klubbens 
rasspecifika avelsstrategi, RAS. På kvällen hölls en gemensam middag, uppdelad i mindre 
grupper p.g.a. coronapandemin. 
Under söndagen låg fokus på uppfödning, avel, rasens hälsa och framtid. 
 
Rasinformatör har varit Cecilia Aletorn Eriksson. 
 
Monica Lindsjö (ordinarie delegat) deltog på ett försenat och förenklat Terrierfullmäktige via 
webben. 
 
Klubbträff och Klubbutställning. Tyvärr inställda p.g.a. coronapandemin. 
 
Rasmonter på Stockholmsmässan. Tyvärr inställd p.g.a. coronapandemin. 
 
NorfolkNytt med Birgitta Ernblad som redaktör, har utkommit med fyra numer under året. 
Distributionen har skötts av Barbro Karlsson. 
Norfolk Nytt har förutom till medlemmar distribuerats till SKK, SvTeK och Kungliga 
Biblioteket. 
Utgivningsbeviset gäller t.o.m. 2022-04-10. 
Svenska Norfolkterrierklubben är angiven som ägare med Monica Lindsjö som ansvarig 
utgivare och Bjärred som utgivningsort. 
 
Terrierposten Styrelsen har delat på uppgiften att ge information om klubben och rasen i 
rasspalten. 
 
Klubbens hemsida som har hanterats av Mårten Paulsson (administratör) och Monica 
Lindsjö (redaktör) har uppdaterats kontinuerligt i samförstånd med styrelsen. 
Klubbens Facebookkonto som har hanterats av Barbro Karlsson (administratör) och Monica 
Lindsjö (redaktör) har löpande uppdaterats med utställningsresultat (endast fyra 
utställningar p.g.a. coronapandemin) och Noffepromenader. Dessa uppgifter har även 
publicerats på hemsidan. Barbro har även skickat utställningsresultat till Birgitta Ernblad för 
publicering i Norfolk Nytt. 







Även annan information har publicerats på klubbens Facebookkonto när det varit påkallat. 
Klubben har öppnat en ny medlemsida på Facebook, Medlemsforum för Svenska 
Norfolkterrierklubben. 
 
Utställningskritiker hanteras av Barbro Karlsson som kan kontaktas om man är intresserad 
av kritiken gällande viss hund. Barbro samlar de kritiker som eventuellt kommer in. 
 
Klubbshopen har skötts av Gunvor Johansson. 
 
Poängberäkningen till årsbästalistorna ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Norfolk ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Hane/Tik ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Veteran ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Avelshane ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Avelstik ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
Årets Svenska Uppfödare ställdes in p.g.a. coronapandemin. 
 
 
 
 
 
 
 
Monica Lindsjö Mari-Ann Samuelsson (t.o.m. 2020-12-31) 
 
 
 
 
Mårten Paulsson Kerstin Kildervang 
 
 
 
 
Jessica Hamrin (t.o.m. 2020-12-03) 
 
 
 
 
Cecilia Aletorn Eriksson Kickan Karlsson 
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