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Rasklubben Svenska Basset Fauve Klubben, som är en ideell förening, har till mål att 
inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom   
 
att   väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,   
  bruksmässiga, jaktligt och exteriört goda Basset Fauve de Bretagne 
att   bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för   
  utveckling och praktiskt bruk av denna  
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   
 
SBFKs intäkter utgörs huvudsakligen av medlemsavgifter vilka år 2019 uppgick till 
75300 kr. Det är 7100 kr mer än föregående år och 5100 kr mer än budgeterat.   
Medlemsantalet var vid utgången av år 2019 486 stycken varav 438 huvudmedlemmar 
och 48 familjemedlemmar. Vid utgången av år 2018 hade vi 456 stycken medlemmar 
och vi kan därmed konstatera att medlemsantalet ökade under föregående år.  
 
SBFKs kostnader uppgick år 2019 till 99737 kr vilket är 31410 kr mer än föregående år 
och 29637 kr över budget, då vi hade budgeterat med kostnader på 70100 kr. Den 
största kostnadsposten har varit Fauvebladet inklusive portot, följt av kostnaderna för 
inköp av Fauveprylar, och det är framförallt dessa poster som gör att våra kostnader för 
året blev högre än budgeterat. Kostnaderna för Fauvebladet och portot påverkas av det 
ökade medlemsantalet men även av höjda leverantörskostnader. Kostnaderna för inköp 
av Fauveprylar blev betydligt högre i år jämfört med tidigare år då vi under året har tagit 
fram och köpt in kepsar, jackor och tygpåsar vilka vi nu säljer till våra medlemmar. 
Kostnaderna för styrelsearbete blev också högre än budgeterat i år. Det förklaras 
framförallt med att vi hade ett fysiskt arbetsmöte under hösten 2019. 
 
Klubben redovisar år 2019 en förlust på 11639 kr, att jämföra med föregående års vinst 
som låg på 10284 kr. Årets budget var en vinst på 5100 kr. Vi konstaterar därmed att vi 
har genomfört planerade aktiviteter med något högre kostnader än budgeterat, och även 
att vi har genomfört vissa aktiviteter som vi inte hade planerat för inför året.      
  
Balansräkningen visar att SBFKs ekonomi är fortsatt god med ett kassasaldo som vid 
utgången av 2019 uppgick till 99616 kr. Detta kan jämföras med 103705 kr för utgången 
av 2018. Den något minskade likviditeten beror på högre kostnader än förväntat. Att 
skillnaden inte är större jämfört med föregående år kan förklaras med ett ökat antal 
medlemmar och därmed fler inbetalda medlemsavgifter, samt med intäkter i form av 
försäljning av Fauveprylar. 
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