Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Tid: Lördag17/5 i Flen
Närvarande: 24 stycken.

§1 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov.

§2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Göran Johansson.

§3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Johanna Flinta.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande justerar
protokollet.
Till justerare valdes Christer Eriksson och Ingemar Gräns.

§ 5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar
Mötet beslutar att samtliga har närvaro och yttranderätt.

§6 Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
Mötet har blivit utlyst både på hemsida och i tidskriften i god tid innan mötet.

§7 Fastställande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.

§ 8 Föredragning av:
a) Styrelsens förvaltningsberättelse:
- Erling Buch berättar om förvaltningsberättelsen vi är i dagsläget 956 medlemmar i
klubben. Vinnare av stövar-SM 2013 blev Hamiltontiken Lålkisas Lazzy med

ägare Ossian Nilsson Linköping. I raskampen vann Harkullhöjdens Ida med ägare
Raoul Nilsson Fredriksberg. Mötet beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen.

b) Balans Och resultaträkning
Johan Tropp går igenom och berättar om balans och resultaträkning. Mötet beslutar att
godkänna balans och resultaträkningen.
c) Revisorernas berättelse
Johan Tropp läser upp och går igenom revisionernas berättelse. Mötet beslutar att
godkänna revisionernas berättelse.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet gett styrelsen
Det finns inga uppdrag

§11 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§12 Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplan för 2014: Erling läser upp styrelsens förslag till verksamhetsplan och
mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag.
Förslag finns även att styrelsen ska följa upp de hundar som har presterat bra på
unghundskampen. Dessutom få ägare att starta sina hundar på utställning och HDröntga sina hundar.
-

Göran Johansson ger förslag om att hamiltonstövarägare skall skicka in artiklar till
Svenska Stövarklubbens tidskrift "Stövaren”. Hundägarna ska skriva om sina hundar
både när det gäller jaktprov och utställningar. Detta skulle kunna uppta 1-2 sidor per
utgåva av "Stövaren". Mötet anser att det är ett bra förslag. På grund av skilda
uppfattningar ifall mötet beslutade något i frågan om huruvida Hamiltonföreningen
borde ansluta sig till Stövaren så hänvisas frågan vidare till
Hamiltonstövareföreningens styrelse, för ytterligare beredning innan beslut kan tas

b) Medlemsavgifter: Mötet beslutar att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200 kronor
för ordinarie medlem, 100 kronor för familjemedlem och 50 kronor för ungdomar under 25 år

§13 Fastställande av regler för rese och kostnadsersättning till funktionärer samt förslag till
ersättning till styrelse

Mötet beslutar att arvode för ordinarie styrelsemedlem skall vara 1000 kronor, suppleanter
500 kronor. Mötet beslutar även att ge revisorerna ett arvode på 500 kronor samt en
kostnadsersättning för valberedningen.
Årsmötet beslutar att hålla samma arvode som tidigare till starter i raskampen som är 4000
kronor för start i Norge och 3000 kronor för start i Sverige. Konstadsersättningar för
funktionärer 300 kronor/dag.

§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
Erling Buch väljs som ordförande för klubben på 1 år.

Val av styrelsemedlemmar
Val av styrelsemedlemmar väljs Örjan Strömberg på omval i 2 år. Nyval är Mats Gustafsson
Örträsk på 2 år och Maritha Lithander Strömsund på 2 år.

Val av styrelsesuppleanter
Val av styrelsesuppleanter väljs Roland Halvarsson på 1 år och Todd Martinsson på 1 år.

§15 Val av revisorer
Till Revisorer på ett år väljer mötet omval på Magnus Brändeskär och nyval på Håkan
Holmgren

§16 Val av valberedning
Till Valberedning är Stefan Andersson tur att avgå. Omval blir Tomas Nordström
(sammankallande) och Jonas Hellstenius. Nyval till valberedningen blir Ingemar Gräns.

§17 Ärenden som av styrelse hänskjutits till mötet eller som anmälts till styrelsen

A) Skrivelse från SvStk angående Svensk Stövare. Flitiga diskussioner kring frågan om
införandet om en ”Svensk stövare”. Hur ska vi göra och hur ser det ut för
Hamiltonrasen om 20 år?

B) Delegater till Stövarfullmäktige.
Mötet beslutar att utse Todd Martinsson och Erling Buch som Stövarfullmäktige.

C) Uttagningsregler raskampen.
Johan Tropp berättar om raskampen, Svenska laget bästa elithund och bästa ung hund.
I Norge har deltagare från bästa ung hund och bästa Hamilton och en hund plockas
från en tävling där alla Hamilton i Norge får delta i. Tävlingen kallas för ”norska
raskampen”.
Förslag finns att bästa Hamilton från SM ska få delta på raskampen.
Det är enbart ”harhundar” som deltar i raskampen.
I Sverige är det svenska regler på jaktprov som gäller och i Norge är det Norska regler
som gäller på jaktproven.
Mötet beslutar att styrelsen får fortsätta arbeta vidare på förslag.
D) Kostnadsersättning Europapokalen.
2000 kronor ska hundägare ersättas med som deltar på Europapokalen.

§18 Genomgång av motioner.
¤ Motion om inrättande av SM för harhundar. Se bilaga1
Mötet anser att acceptera styrelsen förslag angående om har-SM.

¤ Motion om fastställande av drevdjur. Se bilaga 2
Mötet anser att avslå motionen.

¤ Motionen angående användning av sockor/strumpor i samband med jaktprov. Se bilaga 3
Mötet anser att avslå motionen.

¤ Motion angående tikar som löper vid jaktprov. Se bilaga 4
Mötet anser att avslå motionen.

¤ Motion om Stövar-SM på fast plats. Se bilaga 5
Mötet anser att av avslå motionen.

§19 Övriga frågor.


En fråga tas upp om hur ”medlemsansvariga” arbetar. Clara Nutti har avgått som
medlemsansvarig och nya medlemsansvariga är nu Krister Olson.



Fråga vem som ska åka på Norska Hamiltonringens årsmöte 2014



Ledamot som önskar avgå skall meddela detta i god tid dock senast före årets slut.
Detta förmedlades av ny i valberedningen Ingemar Gräns.

§20 Utdelning av diplom och priser

Erling Buch och Johan Tropp delar ut priser och diplom till alla vandringspris och
unghundskamps-vinnare
Garmin-pejlen för unghundskampen vinns av Mittpunktens Chivas SE30070/2012 Peter
Kristoffersson Offerdal.

§21Mötets avslutande

Ordförande Göran Johansson tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.
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Ordförande Göran Johansson

Sekreterare Johanna Flinta

……………………………

……………………………

Justerare Christer Eriksson

Justerare Ingemar Gräns

