Protokoll från Årsmöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: Lördagen 7/5 2011
Arboga
Närvarande: 24 stycken
Förhindrade:
§1
Fastställande av röstlängd

Görs vid behov
§2
Val av ordförande
Till ordförande för mötet väljs Inge Johansson
§3
Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Lars Olofsson
§4
Val av två justerare
Till justerare väljs Freddy Källström och Göran Fastén
§5

Beslut om närvaro och yttranderätt
Gäller för samtliga deltagare av mötet
§6
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Ja, i medlemsblad och på hemsidan
§7
Fastställande av dagordningen
Fastställes med två övriga frågor under §20
§8
Föredragning av a) klubbstyrelsens förvaltningsberättelse
Föredrages och godkännes
b) balans och resultaträkning
föredrages och godkännes

c) Revisorernas berättelse

Föredras och godkännes

§9
Fastställande av resultat och balansräkning
Fastställes med ett överskott på 30287 kronor för 2010
§ 10
Rapport om uppdrag från föregående klubbmöte

Styrelsen fick i uppdrag att skriva en motion till stövarfullmäktige om krav på att veterinärer har
skyldighet att rapportera om ärftliga sjukdomar till SvStk. Vilket skall göras senast i november
2011.
§ 11
Beslut om ansvarsfrihet
I enighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 12
Presentation av
a) verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplanen för 2011 föredrogs av Lars Olofsson och godkändes av årsmötet. Mötet vill att vi
prioriterar arbetet med att vända den negativa trenden med antalet valpregistreringar.
b)Rambudget för kommande år
Förslag till budet för 2011 redovisades och godkändes av mötet
c) Medlemsavgift
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften är oförändrad. 200 kronor, fam.medlem 100 kronor samt
Ungdomar under 25, 50 kronor.
§13
Fastställande av rese och styrelseersättning
Mötet beslutar att arvodet till ledamot är 1000 kronor och till suppleant 500 kronor. Reseersättningen följer det
skattefria statliga ersättningen.
§ 14
Styrelseval
Erling Buch väljs som ordförande på ett år. Omval på Ari Forsmark, Clara Nutti, och Emrik Öhlund på tid av
två år. Fyllnadsval för Ronny Johansson väljs Johan Tropp på 2 år. Björn Berg och Roland Halvarsson väljs
som suppleanter för en tid av 1 år.

§15
Val av revisorer samt en suppleant
Till revisorer väljs Karl-Erik Söderström och Magnus Brändeskär. Till suppleant Göran Faste´n
§ 16
Val av ledamöter till stövarfullmäktige

Till ledamöter väljs Erling Buch och Lars Olofsson. Till suppleanter väljs Johan Tropp och Roland
Halvarsson

§17
Val av valberedning
Till valberedning väljs Gunnar Pettersson(sam.kallande), Per Nord, Stefan Andersson
§18
Beslut om justering punkt 14-18
Mötet justerar dessa punkter omedelbart
§19
Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
a) Tidsskriften: Styrelsen föreslår att man går ihop med Norska Ham. Ringen och gör en
gemensam tidsskrift, ett annat förslag är att man lägger tidsskriften i SvStk´s Stövaren. Mötet
beslutar att man går på styrelsens förslag att gå ihop med Ham.ringen.
b) Statuter vandringspris: Styrelsen föreslår att följa SvStks tävlingsregler vid uttagningar för
vandringspris. Mötet godkänner detta. Statuter och vandringspriser skall skrivas in i
medl.bladet.
c) Rullande valberedning: Styrelsen föreslår stadgeändring till nästa årsmöte att ha rullande
valberedning där sammankallande byts ut varje år.

d) Uppgifter till avelsnämden:
*Utarbeta riktlinjer till avelsråden när det gäller expederingstider mm.

*Se över avelsrådens funktion. Ska man ha det som nu med 3 avelsråd eller ska man ha
regionala avelsråd.
§20
Övriga frågor
*Skarp kritik riktas mot avelsråden. Det tar för lång tid att få rekommendationer i dagsläget. Svårt att
få tag i vissa avelsråd och återkoppling som utlovats uteblir. Göran Fastén föreslår utbyte av samtliga
avelsråd men mötet vill att avelsnämden ser över detta.
*Göran Fastén vill att alla sjukdomsbeteckningar tas bort från hundarna. Frågan hänskjuts till
styrelsen om man ska gå vidare med detta.
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