
Förvaltningsberättelse 2020 
 

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 2020 uppgick till 88’200 kr. Det är 

12’900kr mer än föregående år och 12’000 kr mer än budgeterat. Medlemsantalet var vid utgången 

av år 2019 523 stycken varav 458 huvudmedlemmar, 10 st utlandsmedlemmar och 55 

familjemedlemmar. Vid utgången av år 2018 hade vi 486 stycken medlemmar och vi kan därmed 

konstatera att medlemsantalet ökade under föregående år. 

SBFKs kostnader uppgick år 2020 till 70’928 kr vilket är 28’809 kr mer än föregående år och 14’072 kr 

under budget, då vi hade budgeterat med kostnader på 85’000 kr. Den största kostnadsposten har 

varit Fauvebladet inklusive portot, följt av kostnaderna för inköp av Fauveprylar. Kostnaderna för 

Fauvebladet och portot påverkas av det ökade medlemsantalet men även av höjda 

leverantörskostnader. Dock har detta jämnats ut med det ökade medlemsantalet och 

Coronapandemin som har gjort att det inte blivit några direkta träffar eller möten.  

Klubben redovisar år 2020 en vinst på 33’000 kr, att jämföra med föregående års förlust som låg på 

11’639 kr. Årets budget var en vinst på 3’200 kr. Vi konstaterar därmed att vi glädjande nog har en 

ras som ökar i populäritet och där vårt medlemsantal ökat med 37 st  +8 % , mycket pga det 

gratismedlemskap alla valpköpare är berättigade till. Vi har endast haft en mindre medlemsträff 

under året pga pandemin samt de intro-drev vi hade planerat för men inga jaktmässor eller andra 

forum och därför har kostnaderna för detta varit under budget med en högre vinst som följd. 

Balansräkningen visar att SBFKs ekonomi är fortsatt god med ett kassasaldo som vid utgången av 

2020 uppgick till 138’938 kr. Detta kan jämföras med 99’616 kr för utgången av 2019. Detta kommer 

av att många medlemmar redan har betalat in för 2021 redan i december 
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