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Styrelsen för Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 
  
Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Allmänt om verksamheten 
Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen bildades 1908 och är en ideell förening med syfte 
att driva hundstall för omhändertagande och vård av bland annat vilsekomna hundar och andra 
behövande hundar som lämnats in av polis och andra myndigheter. Föreningen ska vidare i 
samråd med övriga hund- och djurskyddsorganisationer och berörda myndigheter arbeta för 
hundens bästa och verka för ett effektivt hundskydd. 
 
Hundskyddsföreningen finansieras i huvudsak med insamlade medel, gåvor och arv från 
privatpersoner. Föreningen får inga bidrag från stat, kommun eller landsting. Ägandet av 
fastigheten Hundstallet och driften av själva hundverksamheten, sker i det helägda dotterbolaget 
Hundstallet i Sverige AB. 
 
Vision, mission, verksamhetsidé och mål 
Visionen är att verksamhet i Hundstallet ska ge hundar i hela landet, som är i behov av 
omvårdnad, ett välkänt och professionellt ställe att komma till. 
 
Hundskyddsföreningens mission är att ge behövande hundar – en andra chans. 
 
Verksamhetsidén för Hundstallet, där den dagliga verksamheten bedrivs, är följande: 

• Hundstallet drivs av Svenska Hundskyddsföreningen och finansieras huvudsakligen via 
insamlade medel 

• Hundstallet tar emot och omplacerar nödlidande hundar på ett professionellt sätt 
• Hundstallet löser sin uppgift genom nära samverkan med myndigheter, veterinärer och 

medlemmar 
 
Hundskyddsföreningens långsiktiga mål är att: 

• Etablera hundstall i de kommuner där störst behov och förutsättningar finns 
• Bli en av Sveriges största djurskyddsorganisationer 
• Bli en referensorganisation i vanvårdsärenden och hundskyddsfrågor 
• Bedriva ett aktivt insamlingsarbete för att säkerställa verksamheten 

 

Fakta om Hundstallet 
Organisationsform 
Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening. 
Organisationsnummer: 802001– 4968 
Bildades: 1908 
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Föreningen har tre 90-konton 
90 05 57-0 
90 05 34-9 
90 03 75-7 
 
Adress: 
Hundstallet i Åkeshov 
Åkeshovs gårdsväg 10 
168 38 BROMMA 
 
Hundstallet Skåne 
Flintevångsvägen 235 
245 92 Staffanstorp 
 
Telefonnummer: 08-20 38 48 och 040-623 65 00 
Faxnummer: 08-687 47 77 
 
e-postadress: info@hundstallet.se och till Hundstallet Skåne; info.syd@hundstallet.se 
webbplats: www.hundstallet.se 
Facebook: www.facebook.com/hundstallet 
 
Hundstallsverksamheten  
Bedrivs i Hundstallet i Sverige AB 
Organisationsnummer: 556573-2491 
Helägt dotterbolag till Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen 
 
Våra kärnvärden  
Empati – vi känner starkt för att hjälpa hundar i nöd. 
Långsiktighet – vi har mer än 100 års erfarenhet av hundstallsverksamhet. 
Professionalism – vi är professionella i tanke, ord och gärning. 
Trygghet – på Hundstallet arbetar alla på ett sätt som skapar förtroende och trygghet för varandra 
och utåt. 
Gott bemötande – vi bemöter varandra och hundarna med respekt och tydlighet.  
Lojalitet - vi är lojala mot varandra och verksamheten. 
 
Styrning och kontroll 
Öppenhet och transparens är grundläggande principer för föreningens verksamhet. På så sätt 
vårdar vi våra medlemmars och givares förtroende för vårt arbete. Detsamma gäller hur vi sköter 
verksamheten med hundar, vilket ger oss det förtroende vi har från ansvariga myndigheter. 
 
Styrning 
Hundskyddsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet utser styrelsen som 
mellan årsmötena är högsta beslutande organ i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter. 
Hundskyddsföreningens förvaltning och arbete utgår från föreningens stadgar samt de beslut som 
årsmötet och styrelsen fattar. 
 
 
 



Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen 
Org.nr 802001– 4968 

4 (25) 
  

      
 
Föreningsverksamheten har bland annat placeringspolicy för förvaltningen av föreningens 
tillgångar i form av värdepapper och banktillgodohavanden. Arbetsordning för styrelse, 
verksamhetschef med flera finns. 
 
Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls den 23 april 2019. Vid årsmötet deltog 14 röstberättigade medlemmar 
samt 3 icke medlemmar.    
 
Valberedning 
Valberedningen utses av årsmötet och består av tre ledamöter. Fram till årsmötet 2020 valdes 
följande valberedning: 
 
Jane Avena, sammankallande 
Margareta Wigge Svensson, ledamot 
Annika Havas, ledamot och nyval 
 
Styrelsen 
En av styrelsens viktigaste uppgifter är att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån de 
uppdrag som beskrivs i stadgarna samt i enlighet med fattade beslut, vision, mission, 
verksamhetsidé, mål och kärnvärden. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget. Styrelsen 
ansvarar även för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
effektivt sätt och följer de policydokument som fastslagits. 
 
Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ledamöter väljs på tre år, två 
personer vid varje årsmöte i ett rullande schema och suppleanterna väljs på ett år. För att vara 
valbar måste ledamoten vara medlem i Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen. 
 
Styrelsen har under 2019 bestått av: 
Ulf Uddman ordförande  vald till 2021 
Pekka Olson vice ordförande vald till 2022 
Maria Pettersson  ledamot  vald till 2020 
Ylva Thunqvist ledamot  vald till 2021 
Jakob Holmberg ledamot  vald till 2020 Fyllnadsval 
Åsa Ragnarsson ledamot  vald till 2022 
Charlie Lejdbrandt ledamot  vald till 2021 
Milena Bergquist ledamot  vald till 2022 
Susanne Lindh ledamot  vald till 2020 
 
Inga arvoden utgår till ledamöterna i styrelsen. 
 
Verksamhetsstyrning 
Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt vara regel- och policystyrda för att minska 
sårbarhet, godtycke och personberoende. För hundverksamheten finns policys fastställda av 
styrelsen, där de viktigaste är föreningens vård- och tillsynsnormer samt avlivningspolicy. 
Verksamheten leds av verksamhetschef/Vd Margite Guséus Nordenstam. 
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Kontroll 
Revisor utses av årsmötet och har till uppgift att granska föreningens räkenskaper och 
förvaltning. Årsmötet 2019 valde Monica Hedberg som extern revisor från Öhrlings PwC.   
 
Svensk Insamlingskontroll 
Hundskyddsföreningen har 90-konto och med detta följer vissa krav. Ett av huvudkraven är att 
minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till verksamhetens ändamål, ändamålskostnad.  
Varje år granskar Svensk Insamlingskontroll räkenskaperna hos de organisationer som har 90-
konton. Svensk Insamlingskontroll bevakar härmed givarnas intressen. 90-kontot är för givaren 
en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet 
utan oskäliga kostnader. Föreningen har under de senaste åren haft lägre ändamålskostnader än 
75 %, på grund av ovanligt stora erhållna arv samt att insamlingskampanjerna varit mycket 
lyckosamma. För 2019 redovisades 67 % i ändamålskostnader samt 14 % i 
administrationskostnader. Styrelsen och årsmötet har valt att avsätta huvuddelen av de senaste 
årens överskott till fond för nytt hundstall i Västra Götaland. 
  
Intern kontroll 
Föreningen har arbetsbeskrivningar för samtliga tjänster och funktioner. Även olika ideella 
krafter bistår verksamheten. Frågor kring anställningsförhållanden och löner regleras enligt 
kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet samt hängavtal med Unionen. Föreningen är 
medlem i arbetsgivarförbundet IDEA. Föreningen har tecknat både styrelse- och 
volontärförsäkring genom medlemskapet i IDEA. 
 
Alla viktiga beslut rörande hundar fattas alltid av minst två behöriga personer, oftast fler. 
Verksamhetens arbete följer gällande vård- och tillsynsnorm för Hundstallet och av styrelsen 
beslutade policyprogram. 
 
Alla utbetalningar från föreningens likvida tillgångar sker genom två i förening, där minst en är 
medlem i styrelsen.  
 
Placering av föreningens tillgångar i värdepapper sker genom en utsedd finansgrupp och i 
samverkan med SEB. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Insamling och donationer 
Även under 2019 har den löpande insamlingsverksamheten varit lyckosam med en markant 
ökning av gåvor från allmänheten.  Under året samlade Hundstallet in över 30 miljoner kronor 
och 28 126 nya givare rekryterades. Hundstallet hade vid årsskiftet 2019/20 – 98 556 aktiva 
givare och medlemmar i föreningen. Av dessa är 13 254 medlemmar. 7 417 personer och företag 
är månadsgivare som stödjer verksamheten regelbundet via autogiro, resterande är givare som 
skänker gåvor via riktade insamlingskampanjer och andra insamlingsaktiviteter.  
Insamlingskonsult Madeleine Hedenius anlitades även detta år och 24 kampanjer har ägt rum 
med varierande insamlingsteman till våra behövande hundar.   
I och med etableringen av Hundstallet Skåne 2016, har några kampanjer varit direkt riktade mot 
Skåne med omnejd  
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Medlemsantalet under de senaste fem åren framgår av nedanstående tabell: 
 

År Antal medlemmar Varav ständiga 
2019 13 254 418 
2018 11 654 396 
2017 9 695               396 
2016 9 679 373 
2015 7 509 363 

 
Av 20 671 medlemmar och månadsgivare är 30 företag och 418 ständiga medlemmar.  
Föreningen har ökat aktiva givare och medlemmar från 75 972 st till 98 556 st.   
Genom kampanjer på Facebook har vi samlat in 755 925 kr under 2019. Från starten 2018 en 
sammanlagd summa på 1 281 732 kr. Dessa kampanjer består av personers egna 
födelsedagsinsamlingar, våra inlägg om behövande hundar samt inlägg om utskickade 
kampanjer. Agrias hundpromenad den 25 maj inbringade 250 tkr som oavkortat gick till 
hundarna på Hundstallet. Golfturnering ”Lillans Välgörenhetsgolf” den 20 september på 
Nårrgåva GK, Ingarö samlade in 50 000 kr till hundstallshunden Lillans kamrater. 

På grund av de nya GDPR-reglerna namnger vi inte våra enskilda gåvogivare. Icke desto mindre 
är vi oerhört tacksamma över våra givare av stora och små gåvor. Utan dessa skulle inte 
föreningen överleva. Vi är oerhört tacksamma för dessa gåvogivare, ingen nämnd och ingen 
glömd. 
 
Antalet testamenten som tillfallit föreningen har även detta år varit många. Totalt erhöll 
föreningen drygt 6 miljoner kr under 2019. 

Erhållna arv: 
Per Erik Sanne  5 096 561 
Vera Lund      290 798 
Bo Orre      290 389 
Eva Idh      171 911 
Viola Lindberg     159 000 
Majbritt Holmberg     125 665 
Boel Arnell        58 167 
Agneta Hyllén       50 000 
Hans Åke Bengtsson       50 000 
Lena Bratt        27 950 
Omärkt 1        19 442 
Ulla Broberg       18 415 
Omärkt 2                          16 627 
Esbjörn Ogevall       12 559 
Astrid Nordahl       10 000 
Matty Gördis Persson         5 000 
Jan Gustavsson         4 638 
Marika Lindman        2 251 (Stimpengar) 
Familjens jurist Globen                         1 606 
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Totalt fick föreningen i arv, insamlingar och stalldygn mm över 39 miljoner kronor. 
Vi tackar hjärtligt för alla gåvor, stora som små! Gåvorna är en förutsättning för vår verksamhet. 
 
Hedersmedlem 
Mårten Castenfors, tidigare chef för Stockholms konst och Liljevalchs Konsthall nu enbart chef 
för Liljevalchs, utnämndes på årsmötet 2019 till hedersmedlem i föreningen med följande 
motivering: ”Mellan 1928 och 2005 låg Stockholms Hundstall på Storängsbotten på Kungliga 
Djurgården i Stockholm. För att hedra detta har Mårten Castenfors låtit resa en bronsskulptur av 
hunden Theo, gjord av konstnären Johanna Karlsson. Tack vare skulpturen kommer vi alltid 
minnas och hedra verksamheten, personalens engagerade arbete och alla de hundar som genom 
Hundstallet fick omvårdnad och en andra chans.” 
 
Främjande av ändamål 
I år har Hundstallet haft en beläggningsgrad på ca 70–80 % utslaget över ett år, även om vi haft 
toppar med i stort sett maximal beläggning av stallarna. Detta som en effekt av samhällets ökade 
fokus på att agera när bristen i tillsynen är så pass dålig att hundar måste bli omhändertagna. 
Sedan inrättandet, 2011, av speciella djurpoliser i Stockholm (nu Nationella Djurpolisen) har det 
medfört att tillsynslagen för hund följts och kontrollen av lagen skärpts betydligt. Inte minst för 
de hundägare som håller sin hund på sådant sätt att den upplevs som farlig av ägarnas 
omgivning. 
 
Våra hundar 
Under året passerade 507 hundar de båda stallen och antalet stalldygn uppgick till 18 163, en 
högre siffra än 2018 (14 043). 129 vanliga hittehundar fick återvända hem medan 195 hundar 
blev omplacerade. 42 hundar fick somna in av olika skäl, beslut togs både av polisen samt av 
Hundstallet i enlighet med vår gällande avlivningspolicy. Övriga hundar fick genom samhällets 
beslut komma tillbaka till sina ägare med förbehåll såsom munkorgsföreläggande, koppeltvång 
samt återkommande veterinärbesök. Under året har sammantaget ca 300 hundar fått tillbringa 
helger och veckor i jour- respektive helghem i sammanlagt 3 499 dygn. Den genomsnittliga tiden 
för en hund i Hundstallets omvårdnad är ca - 36 dygn.   
Under 2019 har våra veterinärer Ulla Björnehammar, John-Filip Lundin samt Karen Lisager haft 
drygt 773 undersökningar i våra egna kliniker. 103 operationer på vår egen klinik i Åkeshov 
såsom tandsanering, kastrering m. 162 besök på djursjukhus för operationer av olika 
storlek/omfattning. 
Verksamheten arbetar efter de hygienregler som Jordbruksverket beslutat ska gälla från 1 
september 2013 för djurhållare.  
 
Hundstallets personal har tagit emot över 20 000 telefonsamtal och hanterat över 81 000 mejl, de 
flesta av dessa gällande hundplaceringar samt hund-, medlems- och givarfrågor. Varje månad har 
i snitt 89 volontärer hjälpt personalen med hundarna. Under året i 3 154 pass och  
9 462 timmar. Verksamheten har förfogat över 7 olika Facebooksidor varav den första startades 
2014, men några av dessa har stängts ner för att övergå till vårt Intranät. Många praktikanter har 
varit personalen behjälplig dagligen. I snitt 30-40 hundar har varje månad fått adekvat träning 
och socialisering, för att kunna bli omplacerade och fungerande ute i vårt samhälle.  
 
Träningsprogram 
Samtliga hundar har sitt personliga träningsprogram som ska hjälpa till att socialisera dem för ett 
liv utanför Hundstallet. Varje månad tränas i snitt 30 - 40 hundar på de båda stallen av 12 
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hundskötare. Pedagogikansvariga hundskötare leder träningen och ser till att alla hundar har sitt 
personliga träningsschema/Träningsdagbok. 95 särskilda tester har ägt rum på hundar under året 
både på stallen och hos polisen i Rosersberg för Stockholmshundarna. Samarbete med 
NoseWork klubben och Lotta Bauer samt Irene Tostar har resulterat i NoseWork-träning för 
hundarna varje tisdag under hösten. Ett omfattande berikningsarbete av rastgårdarna på båda 
stallen samt i hundarnas matskålar har fortsatt även detta år, allt för att ge hundarna en mer 
givande vistelse på stallet.  
 
Sammanfattningsvis har omfattningen av hundverksamheten under de senaste fem åren varit: 
 
 2019 2018 2017 2016 2015 
Omhändertagna hundar 507 483 540 410 420 
Omplacerade hundar 195 247 229 164 172 
Vårddygn 18 163 14 043 20 482 12 696  12 567 
Genomsnittligt antal 
dagar per hund på stallet 

36 29 38 31 30 

 
Åkeshov  
Under året har stallbyggnaderna med sina hundboxar och rastgårdar renoverats kontinuerligt. 
Lokalerna slits hårt dagligen och behöver hela tiden ses över. Anläggningen har tillstånd för 60 
hundar av Stockholms Länsstyrelse. 
  
Skåne 
Föreningen har förhyrt hundstall i Kyrkheddinge utanför Staffanstorp av Djurens vänner i 
Malmö. 
Stallet har Länsstyrelsens tillstånd för 40 hundar. 5 hundskötare tillsammans med 4 timanställda 
har tagit hand om 67 hundar för omplacering. 3 Öppet hus med i snitt 440 besökare har 
personalen anordnat.   
 
Västra Götaland 
Föreningen fick i början av året besked från Vårgårda kommun att en etablering på en mark som 
föreningen tecknat ett preliminärt köp av, inte kunde ske på grund av starka grannprotester.  
Under året har istället ett preliminärt köp av ca 6 hektar mark i Alingsås kommun skett. Köpet är 
villkorat att föreningen får ett positivt besked från kommunen att få etablera ett hundstall på 
området. Begäran om förhandsbesked om etablering av ett hundstall har lämnats in i juni 2019 
till kommunen och beslut beräknas komma i februari 2020 om det beviljas eller inte. Under tiden 
har ett internt arbete fortsatt med att mer i detalj beskriva och rita hur ett kommande hundstall på 
den aktuella marken ska se ut. 
 
Övrigt 
Föreningen har placerat kapitalet i tre olika grupper. Grupp ett består av föreningens 
reservkapital och uppgår till ca 20 miljoner kronor. Denna placering har en mer än 5 årig 
placeringshorisont och består till större delen av aktieplaceringar som över tid ger en bättre 
avkastning. 
Grupp två är kapital som kommer behövas när vi startar vår etableringsfas i Västra Götaland. 
Detta kapital är placerad med låg risk och då i huvudsak i ränteobligationer som samtidigt ger en 
lägre avkastning. 
Den tredje gruppen är likviditetsreserv för att kunna hantera de löpande betalningarna. 
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Styrelsearbetet under året 
Styrelsen har haft sex styrelsemöten varav två som tvådagarsmöten. 
Mycket av styrelsens tid under året har avsatts för att diskutera och arbeta med Västra Götaland. 
Styrelsen har vidare på olika sätt bistått verksamhetschefen i hennes arbete. 
 
Personal 
För den dagliga verksamheten med hundarna ansvarar föreningens anställda personal. Arbetet 
leds av verksamhetschefen som till sin hjälp har en övergripande stallchef, 12 hundskötare och 
timanställd personal i Åkeshov samt en stallchef, 5 hundskötare och en koordinator i Skåne. 
Därutöver finns sju anställda som ansvarar för HR, reception/växel, Givar- och Insamling, 
ekonomi och IT/säkerhet/fastighet.   
Överläggning med Kommunal och Unionen, som föreningen har kollektivavtal med, har skett i 
löpande frågor. Två skyddsronder har genomförts samt medarbetarsamtal.  Två besök av 
Arbetsmiljöverket med ett godkänt resultat. Personalen på de båda stallen har, under året, arbetat 
med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i två heldagsseminarier samt 
brandskyddsfrågor för fastigheterna. De har även deltagit i olika planeringar, workshops samt 
månadsvisa personalmöten. Hundstallet blev en rökfri arbetsplats 1 april efter två 
rökavvänjningsdagar. 
Personalen har under 2019 genomgått ett flertal kompetenshöjande utbildningar. De har även 
deltagit på seminarier och föreläsningar i mån av tid. Även detta år har en lönekartläggning ägt 
rum i syfte att följa upp, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Alla arbetsgivare är ålagda att göra detta varje år. 
  
Nytt Intranät 
Tidigare har verksamheten haft all intern kommunikation via facebook, vilket inte varit säkert 
enligt GDPR då Facebook äger all information. Under året tog föreningen därför ett beslut att 
hitta en ny plattform för att kunna kommunicera internt. Under året har ett Intranät arbetats fram 
och lanserats under oktober med namnet – Hundstallsnytt. Hösten har därför för 
Intranätsgruppen inneburit kartläggning av behovet och utarbetande tillsammans med personalen 
den nya kommunikationen internt samt utbildning av all personal i användning. 
  
Hot mot Hundstallet 
Även 2019 präglades av flera hotbilder och under året har verksamheten fått gå in i stabsläge på 
grund av hot flera gånger. Vilket resulterade i kameraövervakning dygnet runt under perioderna. 
Denna övervakning innebär stora kostnader för föreningen. 
  
Framtida utveckling 
Föreningens största projekt under året har varit försök till etablering i Västra Götaland samt alla 
24 insamlingar under året. 
 
Kommunikation och samverkan 
Föreningens arbete med kommunikation samordnas under verksamheten i en marknadsgrupp 
som ansvarar för kommunikation på hemsidan, Facebook, Instagram, Linkedin samt tidningen 
Hundstallet. Gruppen ansvarar för olika sponsringsprojekt. Gruppen har även ansvar för 
föreningens tre Öppna hus i Åkeshov och Skåne samt live-sändningar på nätet och e-nyhetsbrev. 
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Extern kommunikation om verksamheten 
Hundstallet har vid ett flertal tillfällen under året varit föremål för redaktionell bevakning i 
massmedia.   
Under våren visades serien ”Bagges hemlösa hundar” säsong 3 på Sjuan med Hundstallets 
personal och tv-profilen Anders Bagge. De 8 avsnitten sågs av i snitt 200 000 tittare vid varje 
tillfälle. Personal har under året medverkat på olika sätt i TV4, 5:an samt SVT såsom serierna 
Helt Perfekt och Arvinge okänd. Även flera tidningar har uppmärksammat föreningens arbete på 
olika sätt. 
 
Styrelsens uppfattning är att det är av största vikt att Hundstallets verksamhet syns i massmedia 
för att synliggöra verksamheten och de behov föreningen har. 
 
Medlemstidningen Hundstallet utkom med fyra nummer under 2019. Redaktör är 
journalisten/författaren Milena Bergquist. Layout görs av Claes Berggren, tillika en av 
föreningens trognaste volontärer. 
Hemsidan, www.hundstallet.se, med samarbetspart, Webbplatsen har tagit emot 4 298 680 
besök. 
Sidan har under året alltså ånyo slagit rekord med 4 298 680 besök, att jämföras med 3 883 364 
besökare 2018 och 3 625 223 under 2017. 
Närvaron på Facebook ökar varje år och i slutet av 2019 hade sidan 186 463 gillare att jämföras 
med 2018 då vi hade 177 325 och 2017 med 151 422 gillare.  
Även vår närvaro på Instagram har uppmärksammats rejält under året med 101 073 följare att 
jämföras med 75 432 för 2018 och 39 483 för 2017. 
Våra Öppna hus och Julmarknader på båda stallen, i juni, september, och i slutet av november, 
genomfördes med drygt 2 200 – 4 200 besökare per tillfälle i Åkeshov och ca 440 personer vid 
varje tillfälle i Skåne. Vid dessa tillfällen genomfördes information om verksamheten, 
boksignering, veterinärbesök, försäljning och hundparader.  
  
Tassavtryck 
Alla hundar som passerar Hundstallet lämnar alldeles unika tassavtryck i våra hjärtan. För att 
hedra de tiotusentals unika individer vi har fått förmånen att möta genom åren har vi 2019 låtit 
göra en bokserie, som vi kallar Tassavtryck, om tio livsöden som berört oss lite extra. Alla 
berättelser bygger på en sann historia och en liten gnutta fantasi och alla har ett lyckligt slut. 
Tillsammans med Hundstallets personal har författaren Milena Bergquist och 
fotografen/hundskötaren Hanneke Bonthuis förevigat dessa hundöden. 
Försäljningen av bokserien bidrar till Hundstallets verksamhet och gör skillnad för hundar i nöd 
och de hundar som väntar på sina nya hem. 
Bokserien lanserades 19 september 2019 under Hundstallets Öppet Hus och har emottagits väl av 
såväl unga som äldre läsare.  
 
Samverkan myndigheter, företag och organisationer 
Föreningens samverkan med polis och Länsstyrelsen är daglig och intensiv. 
Föreningen har under året haft avtal med fyra Länsstyrelser, Blekinge för Hundstallet Skåne 
samt Södermanland, Stockholm och Gävleborg för Hundstallet i Åkeshov.   
Hundstallet har, under året, tagit emot många studiebesök från SKK och Landstingsveteranerna 
Ett samarbete är etablerat sedan några år med Svenska Djurskyddsföreningen och Gärdets 
Veterinärklinik för att erbjuda hemlösa i Storstockholm gratis veterinärvård några gånger per år 
för sina sällskapsdjur, vilket ägde rum den 17 februari och den 6 oktober. 
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Ekonomi 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av balans- och resultaträkningen. 
 
Totalt omsatte Föreningen och dotterbolaget genom arv, donationer, insamlingsaktiviteter, 
månadsgiro, sms- och swish gåvor, intäkter från hundverksamhet, medlemsavgifter, bidrag från 
Wannbergska fonden samt övriga intäkter drygt 40 miljoner kr. 
 
Verksamhetskostnaderna uppgick till 33,9 miljoner kronor varav personalkostnader uppgick till 
15,7 miljoner eller drygt 46 % av de totala kostnaderna. 
 
Räntor och utdelningar från föreningens kapital som per 31 december 2019 uppgick till 62,4 
miljoner kronor blev 1,0 miljoner kronor. Föreningen har gjort en nedskrivning av värdet på 
aktierna i dotterbolaget med 9,3 miljoner kronor under 2019.  
 
Från Gustaf och Marguerite Wannbergs Djurskyddsstiftelse erhölls 771 000 kr och redovisas 
som gåva i resultaträkningen. Nämnda stiftelse har till ändamål att stödja föreningen och har ett 
kapital på drygt 15 miljoner kronor. 
 
Covid-19 
Världen drabbades våren 2020 av en pandemi genom utbrottet av viruset covid-19. 
Verksamheten i föreningen har hitintills drabbats mycket marginellt av detta, både vad avser antalet 
omhändertagna hundar, personalsituationen eller insamlingsverksamheten. 
  
Vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att årets vinst avsätts 8,1 miljoner kronor till Fond för nytt Hundstall och 
resterande överskott balanseras i ny räkning. 
 
Styrelsens tack 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla förtroendevalda, volontärer och inte minst vår personal. 
Ni är många som i stort och smått bidrar till att göra föreningen till vad den är idag! 
 
Utsatta hundar finns, det visar inte minst de 507 omhändertagna hundarna 2019 och att 
föreningen och Hundstallet behövs för att ge hundar – en andra chans! 
 
TACK! 
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Förändring av eget kapital 
 
Koncernen 
  Ändamåls Balanserat Årets Summa 
  bestämt kapital resultat kapital 
Belopp vid årets ingång 26 531 22 494 14 911 63 936 
Disposition av föregående         
års resultat:            14 500 412 -14 911 0 
Årets resultat     8 135 8 135 
Belopp vid årets utgång 41 031 22 906 8 135 72 072 
  
Föreningen 
  Ändamåls Balanserat Årets Summa 
  bestämt kapital resultat kapital 
Belopp vid årets ingång 26 531 22 495 14 911 63 937 
Disposition av föregående         
års resultat:            14 500                 411 -14 911 0 
Årets resultat     8 135 8 135 
Belopp vid årets utgång 41 031 22 906 8 135 72 072 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning- koncernen   Not 2019-01-01 2018-01-01 
kkr   -2019-12-31 -2018-12-31 

     
Verksamhetsintäkter     
Verksamhetsintäkter  2 40 702 41 403 

     
Verksamhetskostnader  3,4   
Ändamålskostnader   -27 892 -22 529 
Insamlingskostnader   -4 329 -3 571 
Administrationskostnader   -1 646 -1 140 

   -33 867 -27 240 
     

Verksamhetsresultat   6 835 14 163 
     

Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  5 1 144 854 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som     
är anläggningstillgångar  6 162 -106 
Räntekostnader och liknande resultatposter  7 -6 0 

     
Resultat efter finansiella poster   8 135 14 911 

     
Årets resultat   8 135 14 911 
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Balansräkning - koncernen    2019-12-31 2018-12-31 
kkr     

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark                     8 13 844 15 315 
Inventarier                               9 377 603 

   14 221 15 918 
     

Finansiella anläggningstillgångar     
Långfristiga värdepappersinnehav  11 37 657 36 816 

     
Summa anläggningstillgångar   51 878 52 734 

     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager m m     
Handelsvaror   321 200 

         
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   427 59 
Aktuella skattefordringar   36 36 
Övriga fodringar   185 763 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 212 214 

   860 1 072 
     

Kassa och bank  13 24 783 14 473 
     

Summa Omsättningstillgångar   25 964 15 745 
     

SUMMA TILLGÅNGAR   77 842 68 479 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen 
Org.nr 802001– 4968 

15 (25) 
  

      
 
  

Balansräkning - koncernen   2019-12-31 2018-12-31 
kkr     

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget Kapital      
Fritt eget kapital     
Ändamålsbestämda medel   41 031 26 531 
Balanserat kapital   22 906 22 494 
Årets resultat   8 135 14 911 

   72 072 63 936 
     

Summa eget kapital   72 072 63 936 
     

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   2 938 2 327 
Aktuella skatteskulder   233 183 
Övriga kortfristiga skulder   560 349 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                  14 2 039 1 684 
Summa kortfristiga skulder   5 770 4 543 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   77 842 68 479 

     

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     



Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen 
Org.nr 802001– 4968 

16 (25) 
  

      
 

Kassaflödesanalys - koncernen   2019-12-31 2018-12-31 
kkr     

     
Den löpande verksamheten     
Verksamhetsresultat   6 835 14 163 
Avskrivningar   1 898 1 514 
Erhållen ränta   0 0 
Övriga finansiella intäkter   117 79 
Erhållna utdelningar   1 027 775 
Räntekostnader   -6 0 
Resultat vid försäljning av värdepapper   162 -106 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändring av rörelsekapital   10 033 16 425 

     
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     
Förändring av varulager   -121 -51 
Förändring av kortfristiga fordringar   212 -418 
Förändring av leverantörsskulder   611 1 130 
Förändring av kortfristiga skulder   616 33 

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten   11 351 17 119 

     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -200 0 
Investering i värdepapper   -841 -7 757 

     
     
Årets kassaflöde   10 310 9 362 

     
Förändring av likvida medel     
Likvida medel vid årets början   14 473 5 111 
Årets kassaflöde enligt ovan   10 310 9 362 
Likvida medel vid årets slut   24 783 14 473 
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Resultaträkning 
kkr 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31   

 

 

 
Verksamhetsintäkter           
Medlemsavgifter   2 874   3 102   
Gåvor 2 35 225   35 950   
Bidrag 2 600   622   
Nettoomsättning   2   11   
Övriga intäkter   119   54   
    38 820   39 740   
Verksamhetskostnader 3, 4         
Ändamålskostnader   -17 600   -14 773   
Insamlingskostnader   -4 043   -3 303   
Administrationskostnader   -1 008   -574   
    -22 650   -18 650   
            
Verksamhetsresultat   16 170   21 089   
            
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 144   854   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 6 -9 173   -7 033   
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -6   0   
    -8 035   -6 179   
Resultat efter finansiella poster   8 135   14 911   
            
Årets resultat   8 135   14 911   
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Balansräkning 
kkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 
  

 

 

TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 8 0   0   
Inventarier 9 0   0   
    0   0   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 10 14 618   16 254   
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 37 657   36 816   
    52 275   53 070   
Summa anläggningstillgångar   52 275   53 070   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m           
Handelsvaror   234   91   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   0   3   
Fordringar hos koncernföretag   0   158   
Övriga fordringar   8   4   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 72   49   
    80   214   
            
Kassa och bank 13 23 894   13 963   
Summa omsättningstillgångar   24 208   14 268   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   76 483   67 338   
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Balansräkning 
kkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 
  

 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Fritt eget kapital           
Ändamålsbestämda medel   41 031   26 531   
Balanserat kapital   22 906   22 495   
Årets resultat   8 135   14 911   
    72 072   63 937   
Summa eget kapital   72 072   63 937   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   2 103   1 718   
Skulder till koncernföretag   12   0   
Aktuella skatteskulder   177   156   
Övriga skulder   501   296   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 618   1 231   
Summa kortfristiga skulder   4 411   3 401   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   76 483   67 338   
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Noter 
kkr 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. 
Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner, företag och organisationer. Gåvor och 
bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. 
  
Ändamålskostnader 
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har samband med att uppfylla 
föreningens syfte och att ge omhändertagna hundar en omvårdnad. De personalkostnader som rör 
hanteringen av hundar redovisas under denna rubrik. 
  
Insamlingskostnader 
Dessa är de kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter. Hit räknas således 
kostnader för annonser, utskick av insamlingsbrev och dylikt. Även kostnader för närvaro på mässor 
redovisas som insamlingskostnad. 
  
Administrationskostnader 
Med administrationskostnader avses de kostnader som behövs för att administrera 
Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen samt dess dotterbolag. Till dessa kostnader hör till 
exempel administrativa system, lönekostnader för administrativ personal inklusive verksamhetschefen. 
Föreningens kostnad för fastigheten i Åkeshov redovisas som ändamålskostnad. 
  
Aktier, andelar och obligationer 
Aktier och andelar samt obligationer värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 
Portföljperspektiv tillämpas vid värdering enligt lägsta värdets princip. Aktier och andelar samt 
obligationer som erhålles genom testamente eller gåva värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. 
  
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
 
Byggnad och markanläggning       5% 
Inventarier och verktyg       20% 
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Not 2 Gåvor, intäkter 
  
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen har en snittschablon på 25 kr/kg. Hundmat har en 
snittschablon på 40 kr/kg. 
 

Insamlade medel 
  

2019 
  Koncernen 

2018 
 

 
   2019 

           Föreningen 
2018 

 
Allmänheten 36 075 36 138 36 075 36 138 
Företag 1 252  2 165  1 252  2 165  
Wannbergsfonden 771  749  771  749  
  38 098 39 052 38 098 39 052 
 
     
Hundmat som skänkts till Hundstallet 0 200 0 0 
Sponsring arbetskläder 340 0 340 0 
Halsband, bäddar hundsaker m.m. 50 50 50 50 
Bilsponsring 180 180 180 180 
                                       570 430 570 230 
 
 
Totala insamlade medel består av följande:     
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 38 098 39 052 38 098 39 052 
Gåvor som inte har redovisats i 
resultaträkningen                    570 

                     
430 570 230 

                  38 668 
                 

39 482 38 668 39 282 
 
 
Verksamhetsintäkter 
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

                     2019 
           Föreningen                    

2018 
 

Medlemsavgifter 2 874 3 102 2 874 3 102 
Gåvor 35 224  35 950  35 224  35 950  
Bidrag 600 622 600 622 
Nettoomsättning 1 924 1 634 54 11 
Övriga rörelseintäkter 80  94  68  54  
  40 702  41 403  38 820 39 740 
 
Not 3 Anställda och personalkostnader 

  
  

2019 
Koncernen 

2018 
   

 
                        2019 
            Föreningen                

2018 
 

Kvinnor 27 20 24 18 
Män 6 4 6 4 
  33 24 30 22 
Könsfördelning bland styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare 

  
  

  
  

  
  

  
  

Kvinnor 6 7 6 7 
Män 4 3 4 3 
  10 10 10 10 
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Not 4 Löner inkl. semesterlöneskuld 
 

 
2019 

Koncernen 
2018 

- 
2019 

Föreningen 
2018 

- 
Verksamhetschef 745 720 0 0 
Övriga anställda 10 433 7 782 9 935 7 336 
Sociala kostnader 3 394 2 606 3 019 2 302 
Pensionskostnader inkl. löneskatt 689 685 402 547 
Övriga personalkostnader 409 338 368 302 
  15 670 12 131 13 724 10 487 
          
Till styrelseledamöter och andra förtroendevalda har ingen ersättning utgått 
 
Ideellt arbete 
Under året har i snitt 89 volontärer per månad hjälpt personalen med hundstallshundarna i över 9 462 
timmar. Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 
  
  
 
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

2019 
Föreningen 

2018 
 

Utdelningar 1 026 775 1 026  775  
Ränteintäkter 0 0 0 0 
Övriga finansiella intäkter 118 79 118 79 
  1 144 854 1 144 854 
          
  
 
Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

2019 
Föreningen 

2018 
 

Nedskrivning av aktier i Hundstallet 
Sverige AB 0 0 -9 335 -6 927 
Resultat vid avyttring 162 -106 162 -106 
  162 -106 -9 173 -7 033 
          
 
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

2019 
Föreningen 

2018 
 

Räntekostnader -6 0 -6 0 
  -6 0 -6 0 
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Not 8 Byggnader och mark 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

Ingående anskaffningsvärde 25 752 25 752 
Inköp 200 0 
Försäljningar/utrangeringar -502 0 
Utgående ack. anskaffningsvärden 25 450 25 752 
      
Ingående avskrivningar -10 437 -9 149 
Årets avskrivningar -1 671 -1 288 
Försäljningar/utrangeringar 502 0 
Utgående ack. avskrivningar -11 606 -10 437 
      
Redovisat värde vid årets slut 13 844 15 315 
  
     
  
Not 9 Inventarier 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

2019 
Föreningen 

2018 
 

Ingående anskaffningsvärde 1 475 1 475 0 0 
Inköp 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Utgående ack. anskaffningsvärden 1 475 1 475 0 0 
          
Ingående avskrivningar -872 -645 0 0 
Årets avskrivningar -227 -227 0 0 
Omklassificeringar 1 0 0 0 
Utgående ack. avskrivningar -1 098  -872  0 0 
     
Redovisat värde vid årets slut 377 603 0 0 
  
 
         
Not 10 Andelar i koncernföretag 
  
    

2019 
Föreningen 

2018 
 

Ingående anskaffningsvärde   42 250 36 550 
Inköp     7 700   5 700 
Utgående ack. anskaffningsvärden   49 950 42 250 
        
Ingående nedskrivningar   -25 996 -19 070 
Omklassificeringar            -1           0 
Årets nedskrivningar     -9 335   -6 926 
Utgående ack. nedskrivningar   -35 332 -25 996 
     
Redovisat värde vid årets slut    14 618  16 254 
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Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
  

2019 
Föreningen 

2018 
  

Ingående anskaffningsvärde 36 816 29 059 36 816 29 059 
Inköp 3 574 11 607 3 574 11 607  
Försäljningar -2 733 -3 850 -2 733 -3 850 
Utgående ack. anskaffningsvärden 37 657 36 816 37 657 36 816 
Marknadsvärde             42 580            35 853                       42 580            38 853 
     
  
 
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

2019 
Föreningen 

2018 
 

Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 212 214 72 49 
  212 214 72 49 
  
         
Not 13 Likvida medel 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

2019 
Föreningen 

2018 
 

Kassamedel, kontanter 40 7 28 0 
Bank- och Plusgiro tillgodohavanden 24 743 14 466 23 866 13 963 
  24 783 14 473 23 894 13 963 
         
     
 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
  
  

2019 
Koncernen 

2018 
 

2019 
Föreningen 

2018 
 

Semesterlöner 1 077 805 846 590 
Upplupna löner 197 99 197 99 
Upplupna sociala avgifter 331 240 259 181 
Övriga poster 434 540 316 361 
  2 039 1 684 1 618 1 231 
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Stockholm den         
  
  
  
  
Ulf Uddman Åsa Ragnarsson 
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Ylva Thunqvist  Per Erik Olson 
Ledamot  Ledamot 
 
 
 
Jakob Holmerg  Charlie Lejdbrandt 
Ledamot  Ledamot 
  
 
 
Milena Bergquist  Susanne Lindh 
Ledamot  Ledamot 
 
 
 
Maria Pettersson 
Ledamot 
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