Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll fört vid årsmötet i Söderhamn 2015-04-23
Närvarande: 28 deltagare

§1

Mötet öppnas

Göran Johansson hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2

Parentation

Vi håller en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.
§3

Fastställande av röstlängd

Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov.
§4

Val av ordförande för mötet

Till ordföranden för mötet väljs Mårten Strömberg.
§5

Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet väljs Marita Lithander.
§6

Val av justerare tillika rösträknare

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll väljs Kalle Engvall och Christer
Björkman.
§7

Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar

Mötet beslutar att bara medlemmar har närvaro och yttranderätt.
§8

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet har i god tid före mötet blivit utlyst på hemsidan och vår Facebooksida. I tidskriften
något sen men mötet beslutar att godkänna utlysningen.
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§9

Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
§10





§11

Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
Förvaltningsberättelsen redogörs
Örjan Strömberg redogör för balans- och resultaträkning
Avelsfrågorna redogörs
Revisorernas berättelse läses upp.
Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans och resultaträkningen fastställs.
§12

Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till dem

Styrelsen har under året arbetat efter föreningens verksamhetsplan, rapporten läggs till
handlingarna.
§13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2015.
§14

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan för 2016
Göran Johansson går igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan/mål för 2016.
Mötet beslutar att godta förslaget.
b) Rambudget för kommande år
Örjan Strömberg presenterar budgetförslag för 2016, mötet beslutar att godta
förslaget.
c) 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
§15

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt
ev. beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Till ordförande på 1 år väljs Göran Johansson, Rejmyre
Till styrelseledamöter på 2 år väljs Johanna Flinta och Krister Olson.
Till styrelsesuppleanter på 1 år väljs Hanna Fridell och Gert Flinta.
Sida 2 av 4

§16

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Håkan Holmgren och Magnus Brändeskär väljs om som revisorer på 1 år.
Inga revisorsuppleanter väljs.
§17

Val av valberedning

Till valberedning väljs Ingemar Gräns (sammankallande)Erling Buch och Krister Björkman (ny)
§18

Beslut om omedelbar justering av §14-17

Mötet justerar omedelbart §14-17.
§19

Motioner till Svenska Strövarklubbens fullmäktige

Mötet går igenom de motioner som lämnats in och godtar styrelsens förslag på
ställningstagande i frågorna. Delegater från föreningen är Emrik Öhlund och
Marita Lithander.
§20

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts
till klubbstyrelsen

Inga ärenden har anmälts.
§21

Utdelning priser

Vinnare av priser för jaktåret 2015-2016
Årets Rävhund- Göingebygdens Driva, ägare Magnus Jönsson, Osby
Bästa Unghund- Hagets Tarzan, ägare Johnny Johnsson, Landvetter
Bästa hund öppenklass- Stövarjägarens Catja, ägare Anders Olofsson, Brastad
Bästa Elitklass hund- Hagets Bira, ägare Krister Björkman, Årsunda
Bo & Margot Ros VPR Veterankannan- Kvarnhults Alva, ägare Marita Lithander, Strömsund
Unghundskampen
1.SE30185/2013 Spjutvikens Saba äg. Sigge Larsson Luleå 120/62
2.SE 28040/2013 Goldrevs Azzy äg Mikael Käll 120/57
3.SE 34068/2013 Rålundens Zenta äg. Gunnar Wallström 120/55
Utlottade priser bland startande hundar
Garmin Astro + T5 Halsband

nr 38 Göingebygdens Astro äg Petter Axelsson Agunnaryd

Comradio Genzo Royal 155xt

nr 18 Snökullens Ina, äg Petra Högberg, Ramvik

Knife & Tool Sharpener

nr 34 Trollmyrbergets Raja, äg Clara Nutti, Hammarstrand
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Åtelkamera ScoutGard 562

nr 6 Liljaskogens Zlatan, äg Jonas Grenholm

Genzo Bilantenn (Garmin)

nr 10 Hagets Tarzan, äg Johnny Jonsson

Genzo keps + kniv m buköppnare nr 26 Hagets Jullan, äg Jerry Johansson, Blackstad
”

nr 28 Sotbrännans Nero, äg Roland Andersson, Borlänge

”

nr 37 Malmbäckaren Foxii, äg Jesper Karlsson, Fjällbacka

”

nr 5 Trollmyrbergets Svaja, äg Janne Mårtensson, Alunda

Termos m Hamiltonloggan

nr 29 Lillsjöns Gunde , äg Germund Freimuth, Gävle

Utdelning av diplom
Erling Buch tilldelas utmärkelsen Hedersmedlem och Clara Nutti tilldelas ett Förtjänstdiplom.
§22

Övriga frågor

Ingemar Gräns, valberedningen påminner om att sista dag för att avsäga sig ett uppdrag är
31/12. Ingemar pratar också om vikten om att vi jobbar som ett team.
Vi tackar Jonas Hellstenius för sin tid i valberedningen.
Erling överlämnar Hamiltontavlan till Göran Johansson.
§23

Avslutning

Mårten tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Mårten Strömberg

Kalle Engvall

Christer Björkman
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