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Nu är det inte långt kvar till årets stora kanin-

fest, Landsutställningen 2015 som tar plats i 

Vänersborg. Själv har jag bokat boende sedan 

länge, dock får vi se om jag själv anmäler 

några kaniner.  

Förutom landsutställningen så har Stockholm 

arrangerat många utställningar under året, 

hela fem stycken faktiskt! De två senaste kan 

ni läsa om här i tidningen. Som vanligt är 

föreningen alltid i behov av fler frivilliga 

personer som kan hjälpa till att rodda runt 

dessa utställningar. Det är ingen lätt uppgift 

att arrangera en utställning men tillsammans 

är vi starka! 

Redan nu pågår förberedelserna inför första 

utställningen 2015 som blir vårt klubbmäster-

skap. Annonsen för denna hittar du i denna 

tidning. 

Sist men inte minst vill jag önska er alla en 

riktigt god jul och ett gott nytt år! Hoppas ni 

når många framgångar även i nästa års 

avelsarbete! 

 

Sanna 

 

 

Årets kaninfest runt hörenet 
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 Norska LUU 
Under allahelgonahelgen bar det av på 

kaninresa. Denna gången till Norge och 

deras ungdjurs LU, som vår 

landsutställning fast för enbart ungdjur 

samt vuxna hanar.  

För egen del bar det av direkt efter en sex 

timmar lång juridiktenta. Lagom mosig i 

huvudet bar det iväg för Marianne Jargéus 

och mig mot första stoppet, Linköping, där 

vi skulle plocka upp Fredric Elebring. 

Sedan for vi vidare mot Vårgårda där vi 

mötte upp Martin Härle samt Fredrik 

Wallh, vars hem vi även övernattade i. 

Tidig lördagsmorgon bar det av mot 

Norge. Efter en ca 4 timmar lång bilresa 

var vi framme vid hallen. Till utställningen 

hade 726 ungdjur samt 89 hanar och 12 

produkter. Det fanns många raser som vi 

inte ser i Sverige så ofta och ibland inte 

alls. Bland annat fanns raserna Perle 

egern, Stora chinchilla och Stora Silver väl 

representerade på utställningen. De fanns 

även raser i mindre skala som Marburger 

egern, Trönder och Lux. 

Kanske är jag lite skadat efter vårt egna 

LU, där mycket fokus låg på en väl 

dekorerad hall, för jag tyckte verkligen 

inte att man fick den gedigna känslan av 

att det var en landsutställning. Det kändes 

mer som en större riksutställning. Hallen 

var inte utsmyckad på något speciellt sätt 

som vi är vana vid på våra Lands-

utställningar.  
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 Efter en dyr middag och övernattning på 

hotell så började vi resan hem igen på 

söndagsmorgonen. Det var en trevlig 

vistelse i vårt grannland och jag hoppas att 

jag snart kan åka dit igen, kanske då på 

deras ”riktiga” landsutställning! 

Text & bild: Sanna Snaula Storm & Martin Härle 
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1.Mötets öppnande 
Helena Snaula fö rklarar mö tet ö ppnat. 
 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Tidning, hemsidan 

 
3. Justering av röstlängden 
10 personer nä rväräde vid mo tet. 

 
4. Fastställande av dagordningen 
Helena ga r igenöm dagördningen, ö vriga fra gör la ggs till. Dagördningen faststa lls. 

 
5. Val av Ordförande att leda höstmötet 
Helena Snaula va ljs till ördfö rande. 

 
6. Val av sekreterare för höstmötet 
Sanna Snaula Störm va ljs till sekreterare. 

 
7. Val av två justerare, tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande, 

justera protokollet. 
Marianne Jarge us samt Annika Söne va ljs till justerare, tillika rö stra knare 
 
Beslut om arvoden  

Helena Snaula la mnar ö ver ördet till Gun Nycander.  Gun fö rklarar hur arvöden beslutats 

inöm Stöckhölms la ns KAF öch redögö r fö r vilka pöster söm gö r sig bera ttigade till dessa 

arvöden. Fö reningen betalar medlemsavgiften fö r ördfö rande, sekreterare, kassö r öch 

tidningsredaktö r öch uppfö darannönsen fö r ördfö rande, sekreterare, kassö r, 

tidningsredaktö r, materialansvarig, prisansvarig öch webbmaster. Ingen ekönömisk 

ersa ttning utga r öm man inte utnyttjar sin uppfö darannöns.  

 

Fö reningen uppmuntrar a ven medlemmar till ölika arbetsinsatser genöm tillgödöbiljetter. 

Gun Nycander fö rklarar hur det fungerar med tillgödöbiljetterna. Det diskuteras öm en 

a ldersgra ns ska infö ras eftersöm en juniör pa  15-18 a r na stan gö r ett lika tungt jöbb söm en 

seniör. Birgit Lundberg framfö r en ö nskan öm att man ska kunna tillgödöra kna sig sin 

tillgödöbiljett samma a r söm man utfö rt sitt arbete. Annika Söne fö rklarar att det blir jöbbigt 

rent administrativt. Birgit Lundberg ha ller med. Hön framfö r att a ven att ma ssör öch 

liknande öcksa  skulle kunna ra knas till tillgödöbiljetterna. Ö vriga ha ller med. Birgit Lundberg 

menar att man ma ste sa tta upp tydliga riktlinjer fö r vad söm kra vs fö r att fa  en tillgödöbiljett. 

Fö rslaget a r en heldag pa  en ma ssa.  

Protokoll Höstmöte 
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Helena Snaula a terga r till att hön ha ller med Birgit öm att man börde kunna fa  sin 

tillgödöbiljett snabbare. Annika Söne sa ger att hön skulle kunna skicka ut direkt efter 

utsta llningen till de berö rda att de fa tt en tillgödöbiljett. Gun Nycander ha ller med öm att det 

vöre genömfö rbart öch att Annika Söne kan gö ra en sammansta llning en ga ng öm a ret.  

 

Birgit Lundberg pa minner öm att stambökfö rarna erha ller 5 kr/djur. Gun Nycander 

antecknar.  

 

Mö tet diskuterar en a ldersgra ns fö r de hela biljetterna. Fö rslagen a r 15 a r eller 14 a r. Det 

diskuteras viss flexibilitet men risken finns fö r att fölk trör vi favöriserar. Mö tet beslutar att 

fra n det a ret man fyller 14 a r a r man bera ttigad till en hel tillgödöbiljett. Mö tet beslutar att 

man fra n det a ret man fyller 14 a r a r man bera ttigad en hel biljett. 

 

Annika Söne framha ller att det kan bli pröblem att avgö ra vilka ma ssör söm ska ra knas öch 

inte. Sanna Snaula Störm ger fö rslag att man endast ra knas stö rre ma ssör söm a r en hel dag 

öch att man da  fa r en halv biljett. Birgit Lundberg menar att vi har ra d att ha hela biljetter öch 

inte halva. Sanna undrar öm det a r avgö rande öm man hja lper till fö r att man fa r en hel eller 

halv biljett. Marianne menar att det kan vara det fö r ma nga. Vidare diskuteras persöner söm 

erbjuder sig att hja lpa till men söm inte tar sitt ansvar. Mö tet menar att tydliga riktlinjer 

ma ste finnas vad söm fö rva ntas av persönerna söm hja lper till. Annika Söne fö resla r att det 

ska finnas ett schema öch endast de persöner söm finns pa  schemat blir bera ttigade en 

tillgödöbiljett. Birgit öch Jessica insta mmer med Annika. 

Mö tet beslutar att man pa  exempelvis Kistama ssan fa r en hel biljett öm man deltar en heldag. 

Mö tet beslutar att tillgödöbiljetterna erha lls direkt efter utsta llningen eller eventet.  

Samtliga beslut ga ller ömga ende 

Gun Nycander pa minner öm att man kan utnyttja sin tillgödöbiljett na r Stöckhölm arrangerar 

la nskampen men inte na r Uppsala arrangerar.  

9. Medlemsavgifter 2015 

Helena Snaula pa minner öm att fra n 1 növ 2014 blir medlemsavgifterna enhetliga.  

Stöckhölms la ns KAF fick igenöm sitt fö rslag pa  sta mman att fö reningarna ska fa  50kr/

medlem öavsett öm de a r seniör, juniör eller familjemedlem. Fö rslaget pa  sta mman var att 

fö reningarna endast skulle fa  50kr/seniörmedlem öch inte fa  na göt alls fö r juniörer öch 

familjemedlemmar.  

10. Förslag till arbetsprogram och budget för 2015  

a) Ekonomiska situationen, budget för 2015 

Gun Nycander presenterar resultatrappörten. Vi gick na göt back pa  KM men gjörde 5000kr 

vinst pa  va rutsta llningen pa  Berga. Gun Nycander presenterar att fö reningen har 133 000kr  
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tröts att fö reningen inte sna lar med pengarna. Mö tet diskuterar hur vi ska kunna ”gö ra ö ver 

med pengar”. Helena Snaula fö resla r att hö stutsta llningen kanske kan ha llas i en dyrare lökal 

framö ver.  

Gun Nycander presenterar budget fö r 2015. Birgit Lundberg uppskattar att stambökfö ringen 

inte kömmer ga  ba ttre i a r a n fö rra a ret. Vi ska fö rsö ka placera dem centralt pa  va ra 

utsta llningar öch pa annönsera att det finns mö jlighet att stambökfö ra pa  plats. Pörtöt har 

hö jts fö r tidningen.  

b) Utställningar: KM, Berga-vår, höstuställning 

Helena Snaula ga r igenöm va ra utsta llningar vi ska arrangera 2015. Helena presenterar 

förslag pä  datum fö r KM 2015. Mö tet fö redrar 8 februari i fö rsta hand öch 15 februari i 

andra hand.  

Berga-va r infaller na r Bergadagarna a r, 30-31 maj.  

Hö stutsta llningen a r fö rslaget att vi arrangerar 7 növember eller 21 növember.  

c) Stambokföringstillfällen och utställning för stambokföring 

Helena Snaula fö resla r att vi arrangerar a rsmö te öch stambökfö ringsbedö mning. Sanna 

Snaula Störm ger fö rslag pa  att vi kan arrangera ”ta din ba sta kanin fö r dagen” Klass C, samt 

stambökfö ringsbedö mning Klass A, i samband med a rsmö te. Gun Nycander fö resla r KM i 

samband med A rsmö te. Mö tet tycker att det tar fö r mycket tid öch blir splittrat. Mö tet 

beslutar att fö reningen ska arrangera en ”Ta med din ba sta kanin fö r dagen” samt 

stambökfö ringsbedö mning i samband med a rsmö tet 2015.  

Ö vriga stambökfö ringstillfa llen finns pa  va ra ördinarie utsta llningar.  

d) Kursverksamhet 

Fö reningen ska kölla upp öm mö jlighet finns att arrangera JBVs kurs.  

Helena Snaula köllar intresset fö r en skinnberedningskurs. Birgit fö resla r att man kan kölla 

intresset pa  hemsidan/Faceböök. Man kan bjuda in andra fö reningar.  

Helena Snaula fö resla r att Birgit kan ha lla en kurs öm sin nya bök öm sjukdömar. Birgit 

sta ller upp. Kanske en ide  till hö stmö tet?  

e) Juniorverksamhet  

Vi har fö rsö kt att arrangera 2 ölika keldjursbedö mningar söm fa tt sta llas in pga fö r fa  

anma lda. Sanna fö resla r ett ”kaninla ger” med kurser öch fö rela sningar. Fö rslaget blir att vi 

arrangerar i April/Maj. Vi bjuder in juniörer fra n Uppsala, Va stmanland öch Sö dermanland.  

f) Övrig verksamhet, Temadag med föreläsare, resor 

Helena Snaula införmerar öm det kaninga rdsbesö k vi ta nkt arrangera men söm sta lldes in 

pga fö r fa  anma lda. Marianne Jarge us presenterar de kaninga rdar söm vi tillfra gat öch söm 

ga rna vill att vi kömmer pa  besö k.  
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Tanken a r att vi ska fö rsö ka arrangera kaninga rdsbesö ket igen ett nytt datum. Fö rslaget blir 

27/6 2015.  

Gun Nycander bera ttar öm Bullerbyns fö ra ldrafö rening söm a r fö r barn med diabetes. De 

skulle vara intresserade av att gö ra kaninga rdsbesö k. Fö rslaget a r att genömfö ra det i va r. Vi 

ska annönsera öm det finns na gön söm a r intresserad av att mötta dessa. 

11. Hemsida/Stockholms Nytt 

Sanna Snaula Störm införmerar öm att det förtfarande a r tunt med material till tidningen  

12. Rapporter och skrivelser 
Helena Snaula införmerar öm ett brev söm hön möttagit fra n Valberedningen fö r 

riksfö rbundets styrelse. Brevet uppmanar alla att ta nka till extra öm de har na gön söm kan 

ta nka sig att a ta sig ett uppdrag. Birgit Lundberg sitter ga rna kvar pa  sin pöst söm 

uppfö darnas rö st i standardkömmitte n. Mo tet tycker ätt Märiä Ottosson skä tillfrä gäs om hon 

vill sitta kvar i fö rbundsstyrelsen. Fö reningen ska sen skicka ett svarsbrev med sina fö rslag. 

13. LU 2014 
Gun Nycander meddelar att fö reningen gick 29 219kr med vinst pa  LU. Birgit Lundberg 

framfö r att hön tycker det var den ba sta Landsutsta llningen hön besö kt. 

14. Motionerna som beslutades på stämman 2014. 
Helena Snaula ga r igenöm mötiönerna öch vad söm beslutades.  
 
15.ÖvrigaFrågor 

a)Eventansvarig 
Helena Snaula bera ttar att fö reningen behö ver en persön söm kan vara eventansvarig. 
Persönen ska arbeta fram riktlinjer fö r vad söm ga ller na r man deltar vid event. 
Fö reningen har kö pt in va rdinneband da r det sta r ”fra ga mig öm kaniner”.  
Fö reningen ska efterlysa en persön söm kan ta nka sig att ta pa  sig det ansvaret. 
 
b)Uppfödarannons 
Helena Snaula införmerar att styrelsen tagit ett beslut att fra n öch med na sta a r kömmer 
ett enhetligt pris pa  150kr fö r att fa  sin uppfö darannöns i KU samt pa  hemsidan. Öm sista 
datumet fö r KU redan passerat kan man vara med pa  hemsidan fö r en köstnad fö r 150kr.  
 
c)Ledamotsplats ledig i styrelsen 
Helena Snaula införmerar öm att Jösefine Amnesten flyttat till Gö tebörg. Da rfö r behö vs 
en ny ledamöt, sekreterare öch en ny persön söm kan ta hand öm sekretariatet pa  
utsta llningar. Marianne Jarge us fyller platsen söm sekreterare tills vidare i egenskap av 
vice sekreterare. Frivilliga kan hö ra av sig till Sanna Snaula Störm söm a r samman-
kallande fö r valberedningen. 
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d) Nya regler från SKAF, smitta och snuva 
Helena Snaula införmerar öm de nya reglerna söm SKAF infö rt. Marianne Jarge us la ser 
upp.  

 
 
16. Dag för Årsmöte 2015 
Fö rslag pa  8 mars 2015. Vi köllar med Ra dsparken öch Störa skuggan öm det a r ledigt. 
 
17. Mötets avslutande 
Helena Snaula fö rklarar mö tet avslutat. 

En härlig höstbild på Annika Sones Sachsengold som äter löv. 

Husdjursmässan 2015 
Enligt tradition så är Stockholms KAF med på husdjursmässan som håller hus på 

Kistamässan 3-6 januari.  

Om du vill hjälpa till i montern så hör av dig till Annika Sone! 

a_sone69@hotmail.com 
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Året var 2002 och jag var 18 år när jag 

skaffade min första renrasiga hermelin 

och blev medlem i Stockholms läns 

kaninavelsförening. Samma höst deltog 

jag med Linus (en havannafärgad 

hermelinhane) i riksutställningen i 

Upplands Väsby. Han blev nollad för hög 

vikt. Det blev börjad på min kaninresa.  

 

Skam den som ger sig, fyra år senare blev 

jag klubbmästare i Stockholm. Färggenetik 

har alltid varit något som intresserat mig 

och jag ägnade timmar åt att göra 

avancerade planer över hur jag skulle avla 

fram hermeliner i färgen lux. Att tävla har 

egentligen aldrig varit min grej utan det är 

genetiken som är rolig, den gången när jag 

blev klubbmästare ville jag egentligen bara 

få mina svarta projektkaniner bedömda så 

det var en rolig överraskning att det gick så 

bra. 

 

I samma veva som detta började det dock 

bli aktuellt för mig att ta mig vidare i livet 

och läsa på universitet och hösten 2007 

flyttade jag till Uppsala för, det som var 

tanken, några års studier. Att lämna allt 

man skapat bakom sig är inte alltid lätt, 

men för mig gick studierna före. Några 

kaniner hamnade hos fodervärdar och 

planen var att jag skulle få tillbaka dem när 

jag pluggat 

klart. Men 

saker och ting 

och blir inte 

alltid som man 

tänkt sig och 

när ett par av 

mina favorit-

kaniner, bland 

annat henne 

jag blev klubb-

mästare med, 

dog så gav jag 

upp tanken på att kunna fortsätta där jag 

var.  

 

 

Men för att inte helt tappa greppet om 

kaninvärlden började jag engagera mig mer 

i föreningen än jag hade gjort under tiden 

jag hade kaniner. Jag valdes in som 

suppleant i styrelsen och sedan 2011 även 

som ledamot och sekreterare. Sedan dess 

har jag kaninlös och boende i ett annat län 

deltagit i möten och engagerat mig i 

föreningen. Något som har varit oerhört 

roligt. Det blev 7 års studier i Uppsala och 

under min tid där har jag även hunnit med 

att skapa sidan kaninfarg.se där jag mellan 

pluggandet har gottat mig i genetik och 

färgbilder på kaniner. 

 

 

Mot nya äventyr! 
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Nu våren 2014 tyckte jag så att det var 

dags att sluta plugga och livet fick sig 

plötsligt en ny vändning när min pojkvän 

fick jobb i Göteborg. Än en gång var det 

dags att lämna allt och flytta. Sedan 

september bor jag nu alltså i Göteborg och 

har efter 12 år sagt hejdå till Stockholms 

läns KAF. Jag kommer verkligen att sakna 

föreningen, alla möten med allt skratt. Nu 

har jag fått jobb här nere och kanske finns 

det snart möjlighet att skaffa hus och 

kaniner och börja om från början med 

något nytt färgprojekt. 

 

Idag är det en liten tapper skara som är 

engagerade i föreningen i Stockholm och 

det är ofta samma lilla skara som bygger 

upp och river utställningarna. Det är så 

länge dessa finns som föreningen lever och 

utställningar arrangeras i Stockholm. Att 

engagera sig i föreningen är både kul och 

givande. Styrelsen är inte stängd för vissa 

personer utan alla medlemmar är 

välkomna att visa intresse, man behöver 

som sagt inte ens ha några kaniner. Varje 

år arrangeras även ett årsmöte och ett 

höstmöte där alla medlemmar är välkomna 

att komma och påverka. Dessutom ger 

styrelseengagemang bra erfarenhet inför 

arbetslivet och är något som attraherar 

arbetsgivare, något som jag fått 

användning för i mitt jobbsökande. 

 

Men framförallt är det väldigt roligt att 

vara med i gemenskapen och kunna 

påverka sin egen hobby. Så tveka inte att 

höra av dig till styrelsen om du vill 

engagera dig. Nu säger jag tack för mig och 

hoppas att det, i skrivandets stund i 

november, är lika grått och regnigt i 

Stockholm som här i Göteborg, så att jag 

inte behöver känna att jag missar för 

mycket av det goda. Hoppas vi ses! 

 

Josefine Amnesten 

Grattis i efterskott önskar 
föreningen till de som fyllt jämt 

under 2014! 

Isabella Färd 
Nina Lagergren 
Sabine Barvemo 
Sara Borgqvist 
Karin Olebjörk 
Jessica Andersson 
Michaela Glansk 
Ylva Mårtensson 
Johanna Jardfelt 
Josefine Amnesten 
Sanna Snaula Storm 

 

 



13 | KANIN STHLM | NR 3 2014 

 

Uppfödarannons 2015 
Nu börjar 2014 gå mot sitt slut och då är det hög tid att börja förbereda för stundande 

2015. Som vanligt kommer föreningen att skicka in en gemensam annons till 

Kaninuppfödaren samt att annonsera i vår egna tidning samt på hemsidan. Styrelsen har 

dock stadgat upp lite nya regler för uppfödarannonserna för att göra det tydligare och 

smidigare för så väl styrelsen som uppfödarna. 

För att få med sin annons i både Kaninuppfödaren, Kanin STHLM samt hemsidan 

behöver annonsen vara webmaster tillhanda senast 31 Januari 2015. Samtidigt betalas 

150kr in på föreningens konto pg 76902-6. Om man efter detta datum vill vara med på 

Stockholms hemsida under uppfödare går det bra, då skickas uppgifterna in till 

webmaster samtidigt som 150kr betalas till föreningnes konto. Vid betalning uppger du 

ditt fullständiga namn. Vid årsskiftet raderas samtliga uppfödare från hemsidan.  

I uppfödarannonsen ska följande inkluderas: Kaningårdsnamn, Raser, Färger, Ort och 

kontaktuppgifter (mail, hemsida, telefon). En bild får gärna inkluderas med. Till 

annonsen i Kanin STHLM kan specialutformade annonser skickas i följande format, JPG, 

PNG och Word.  

 

Annonserna skickas till redaktor@stockholmskaf.se  

Snöbollen önskar God jul tillsammans med Gun och Linda Nycander 
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Tillgodobiljetter 
Föreningen brukar dela ut så kallade tillgodobiljetter i samband med bygge och 

rivning av burar i samband med utställning. Biljetterna kan man sedan nyttja som en 

fribiljett för en (eller flera beroende på hur många du fått ihop) anmälan till en 

utställning som Stockholms läns KAF arrangerar. I samband med höstmötet 

beslutades en del ändringar. Reglerna som gäller nu ser ni nedan. 

Riva/Bygga riksutställning eller motsvarande utställning 

- Deltaga från det att bygget börjar tills att det är klart 

- Deltaga från i rivningen från prisutdelningen fram tills conteinern är stängd 

- Från 14 år erhåller man en hel tillgodobiljett, barn under 14 år erhåller en halv 

tillgodobiljett 

- Biljetterna skickas ut till berörda så snart som möjligt efter utställningen 

- Biljetten kan nyttjas 1 år efter tillfället 

Deltagande vid större mässor 

- Deltagande heldag på mässan (1 timme lunch) 

- Anmälan och bekräftan att deltagande skall ske till den ansvarige 

- Biljetten kan nyttjas 1 år efter tillfället 

Kaninen Märta poserar i tomteluvan, fotograferat har matte Elvira Sabel gjort. 
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Kaninen Märta poserar i tomteluvan, fotograferat har matte Elvira Sabel gjort. 

Inbjudan till 

Klubbmästerskap 

Söndagen den 8 februari i Folkets hus, Kallhäll 

Klasser och anmälningsavgifter 

A vuxna  65:- 

B ungdjur  65:- 

Anmälan 

Anmälan skrivs på förbundets anmälningsblankett med endast en ras, färg och klass 

per blankett och skickas till Louise Snaula Storm, Mastvägen 3, 74632 Bålsta eller 

anmalan@stockholmskaf.se. Anmälan skall vara tillhanda senast den 16 Januari. 

Samtidigt sätts anmälningsavigften in på pg 769 02-6, märk betalningen med ditt namn 

och antal djur per klass. För sent inkomna anmälningar eller betalningar returneras! 

Poststämpel gäller! 

 

Bedömningen 

Djuren kommer ej att sitta i utställningsburar utan de kommer att sitta kvar i sin 

transportlåda. Tag därför en extra rymlig transportlåda. Turordning delas ut på plats. 

Djuren skall vara på plats senast kl. 09.30 

 

Föreningen bjuder på fika. 

 

Adress 

Folkets hur i Kallhäll 

Djutarplan 2, 176 71 JÄRFÄLLA 

 

Vägbeskrivning med kollektivtrafik 

Pendeltåg 35 mot Kungsängen eller Bålsta. Det tar ca 23 minuter till Kallhäll 

från Stockholm central. Gå därefter mot Kallhälls centrum. Det tar ca. 10 min.  

Varmt välkomna! 
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En rafflande Länskamp 

För fjärde året i rad möttes Stockholm 

och Uppsala i en rafflande länskamp. 

Sedan tidigare stod det 2-1 till Stockholm 

men Uppsalaföreningen stack ut hakan 

redan tidigare under hösten med höga 

poäng. 

Det var som vanligt ett glatt gäng 

utställare som samlades för att göra upp 

om årets stora prestige, länskampen 

mellan Stockholm och Uppsala. 

Stockholmarna ledde sedan tidigare med 

2-1 och hoppades på en tredje raka seger. 

Dock fick vi se oss besegrade då Uppsala 

skrapade ihop 952,5p mot Stockholms 

950p.  

Nämnvärt är att Pierre Eriksson ensam 

stod för 5 av 10 djur som räknades till 

Uppsalas seger (dessutom får varje 

medlem enbart anmäla 5 kaniner var 

vilket betyder att samtliga av Pierres 

anmälda kaniner räknades in!). 

 

Bästa junior i Uppsala län blev David och 

Hampus Andersson med en 

Hermelin,viltgrå 95 poäng och i 

Stockholms län Louise Snaula Storm med 

en Liten Rex, svart på 95 poäng.  

Vi tackar Uppsala för en god match! 

Sanna Snaula Storm 

Pristagarna från Uppsala 
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 Årsmöte 

samt bedömning 

Söndagen den 8 mars 2015 önskar Stockholms läns kaninavelsförening sina medlemmar 

välkomna till årsmöte. Vi håller till vid Rådsparkens 4H gård i Huddinge med start 

klockan 10.00. Dagordning för mötet hittar ni på nästa sida i tidningen. Föreningen 

bjuder på fika. 

Adress: Rådsvägen 17, 141 48 Huddinge  

Dagens finaste kanin 

I år prövar vi en ny tävling kallad ”Dagens finaste kanin”. Tävlingen går ut på att varje 

medlem får anmäla högst en kanin som den på bedömningsdagen (den 8 mars) väljer ut 

och tävlar mot övriga medlemmar. Du behöver alltså inte skicka in en ifylld 

anmälningssedel utan du mailar eller postar ditt namn och medlemsnummer till Louise 

Snaula Storm, Mastvägen 3, 74632 Bålsta eller anmalan@stockholmskaf.se samtidigt 

som du sätter in anmälningsavgiften på 65 kr på pg 76902-6, märk betalningen med ditt 

namn. Anmälan sker senast 16 februari 2015. På bedömningsdagen tar du med en 

ifylld anmälningsblankett på den kanin du valt ut och lämnar till sekretariatet direkt på 

morgonen när årsmötet börjar. Kaninen kommer att sitta i sin transportlåda under 

dagen så tänk på att ta en extra rymlig låda. 

Stambokföringsbedömning 

Klass A 40 kr/kanin 

 

Anmälan skrivs på förbundets anmälningsblakett och skickas till Louise Snaula Storm, 

Mastvägen 3, 74632 Bålsta anmalan@stockholmskaf.se senast den 16 februari. 

Samtidigt sätts anmälningsavgiften in på pg 76902-6, märk betalningen med ditt namn. 

Kaninerna kommer att sitta i sina transportlådor under dagen så tänk på att ta en extra 

rymlig låda. 

 

Vi förbehåller oss rätten att vid för få anmälningar ställa in bedömningarna och att 

begränsa antalet anmälda vid för många anmälningar. Först till kvarn gäller. 

Varmt välkomna! 
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Dagordning för Årsmötet 
1.Mötets öppnande 

2. Frågan om mötets behöriga utlysande 

3. Justering av röstländen  

4. Fastställande av dagordningen 

5. Val av ordförande att leda årsmötet 

6. Val av sekreterare för årsmötet 

7. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet 

8. Verksamhetsberättelse 2014 

a) Styrelsen rapport 

b) Kassör rapport 

c) Länsstambokförarens rapport 

9. Revisionsberättelse 2014 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av styrelseledamöter jämte ersättare 

a) Val av Kassör (2 år)  

b) Val av Ledamot (2 år)  

c) Val av Suppleant (2 år) 

d) Val av Suppleant (2 år) 

e) Val av två revisorer (1 år) 

f) Val av två revisorssuppleanter (1år) 

g) Val av valberedning (1 år) 

12. Beslut om budget och arbetsprogram för 2016  

13. Beslut om medlemsavgift 2015 

14. Rätt att teckna föreningens konton 

15. Juniorverksamheten 

16. Inkomna motioner, rapporter och skrivelser 

17. Dag för höstmötet 2015 

18. Eventuella frågor 

19. Mötet avslutande 
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Utställning på Täby galopp 
Den 25 oktober intog Stockholms läns 

kaninavelsförening lokalerna ute på Täby 

galopp. Till utställningen hade ca 250 

kaniner anmälts. 

Trots en stor minskning mot förra årets 

höstutställning så blev det en trevlig dag 

ute på Täby galopp med många glada 

utställare. Trots att vi bara lyckats skrapa 

ihop 250 nummer så fick vi ändå se en 96 

poängare på utställningen, tidigare känd 

som BIS-vinnare på Landsutställningen i 

Södertälje. Den lilla 96an var en liten zobel 

blå hermelin ägd av Lotta Karlsson som 

blev dagens Best in show. Bäst i motsatt 

kön blev en Lilla tysk vädur från Stefan 

Fernlund och Morgan Carlsson. 

I år var det 4 personer som anmält till klass 

G, 3 av dessa lyckades få ihop sina klass G 

grupper. Vann gjorde Louise Snaula Storm 

med 4 svarta Liten rex på 379p. Bästa 

junior blev David och Hampus Andersson 

med sina hermeliner. 

Dagen till ära fick vår ordförande Helena 

Snaula dela ut förbundets silvernål till två 

av våra medlemmar, Lotta Karlsson och 

Josefine Amnesten. 

Föreningen bjöd sina även utställare på 

jubileumsfika för att fira lite extra att vi 

fyller 85 år. Vi hoppas att alla utställare 

hade en trevlig dag och att vi syns igen 

nästa år! 

Sanna Snaula Storm 
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Stockholms Läns Kaninavelsförening 

Ordförande 
Helena Snaula 

Mastvägen 3 

74632 Bålsta 

Tel: 070 365 10 65 

ordforande@stockholmskaf.se 

 

Ledamot 
Annika Sone 

Tel: 070 482 63 13 

 

Lotta Karlsson 

Tel: 073 960 25 11 

 

Josefine Amnesten 

Tel: 070 392 11 71 

Kassör 
Gun Nycander 

Sollidenvägen 10 

183 65 Täby 

Tel: 070 562 73 33 

kassor@stockholmskaf.se 

 

Suppleant 

Marianne Jargéus 

Tel: 073 377 90 78 

 

Frida Lenell 

Tel: 070 665 95 77 

 

Elisabeth Pahlm 

Tel: 073 697 99 94 

Sekreterare 

Josefine Amnesten 

Salixvägen 7B 

756 42 Uppsala 

Tel: 070 392 11 71 

sekreterare@stockholmskaf.se 

 

Revisor 

Annelie Rehnfeldt 

Tel: 070 526 81 42 

 

Rose-marie Flodberg 

Tel: 070 400 03 01 

Materiallagret 

Annelie Rehnfeldt 

Tel: 070 526 81 42 

materiallager@stockholmskaf.se 

 

Ungdsomsverksamhet 

Sanna Snaula Storm 

Tel: 070 72 74 771 

 

Fadderverksamhet 

Annika Sone 

Tel: 070 482 63 13 

 

Hemsidan & Tidningen 

Sanna Snaula Storm 

webmaster@stockholmskaf.se 

Valberedningen 

Sammankallande 

Sanna Snaula Storm 

Tel: 070 72 74 771 

 

Michaela Glansk 

Tel: 070 848 62 16  

 

Anna Siekas 

Tel: 073 753 50 28 

 

Stambokförare 

Birgit Lundberg 

Tel: 08 712 81 59 

 

Carina Gunnarsson 

Tel: 070 310 68 63 
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