Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll från årsmötet på Nipan Hotell i Sollefteå
5 maj 2018
Närvarande: Ca 50-55 medlemmar fanns på plats.
§1

Mötet öppnas
Ordföranden Göran Johansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för
öppnat.

§2

Parentation
Mötesdeltagarna håller en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

§3

Fastställande av röstlängd
Medlemmarna prickades av mot medlemsmatrikel före mötes start.

§4

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet väljs Henrik Kårén.

§5

Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
Till sekreterare för mötet anmäler styrelsen Marita Lithander.

§6

Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötets ordförande
skall justera protokollet
Mötet väljer Lars Olsson och Pär Nord.

§7

Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar
Endast medlemmar har rätt att närvara och yttra sig.

§8

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse har gått ut i vår tidskrift, på hemsidan och i vår facebookgrupp.
Mötet är enigt om att mötet blivit utlyst i god tid.

§9

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs

§10

Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse
Göran Johansson redogör för styrelsens arbete under året, Örjan Strömberg
redovisar balans-och resultaträkning och Håkan Holmgren redogör revisorernas
berättelse.

§11

Fastställande av balans- och resultaträkning
Mötet godkänner föreningens balans-och resultaträkning för 2017.

§12

Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till dem
Göran Johansson redogör för hur styrelsen följt upp och arbetat efter
Verksamhetsplanen för 2017.

§13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.

§14
a)

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
Verksamhetsplan för 2018- godkännes av mötet

b)

Rambudget för kommande år- godkännes av mötet

c)

Medlemsavgifter- mötet beslutar om oförändrad medlemsavgift under 2018.

§15

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen
Val av fyra styrelseledamöter för 2 år.
Avgående;
Örjan Strömberg
Emrik Öhlund
Johanna Flinta
Krister Olson
Mötet beslutar att samtliga ledamöter väljs om.
Val av styrelsesuppleant för 1 år
Avgående;
Emil Åberg
Mötet beslutar omval på Emil Åberg
Fyllnadsval av avgående styrelseledamot för 1 år
Avgående
Lena Wikberg
Valberedningen föreslår Bengt Ljungberg, mötet bifaller förslaget.

§16

Val av 1 revisor på 2 år och 1 revisor på 1 år och två revisorssuppleanter på 1
år
Avgående;
Håkan Holmgren Hedesunda
Magnus Brandeskär Gävle
Mötet beslutar att Håkan Holmgren väljs på 2 år och Magnus Brandeskär väljs
på 1 år, inga revisorsuppleanter väljs.

§17

Val av valberedning
Till valberedning väljs Conny Lundström (sammankallande)
Erling Buch och Lars Olofsson.

§18

Beslut om omedelbar justering av §14 – 17
Mötet beslutar att omedelbart justera §14-17

§19

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts
till klubbstyrelsen senast den 15 januari anmälts till styrelsen.
 Göran Johansson ger oss information om HD-index, informationen
läggs ut på hemsidan. Medlemmarna diskuterar även andra defekter
och vikten av att dessa rapporteras in.
 Styrelsen lämnar förslag om att anordna en Raskamp- mötet ger de i
uppdrag att jobba vidare med detta.
 Styrelsen lämnar förslag om att vinnarna i de olika kategorierna under
§21 som man nu måste anmäla sig till. Tas fram efter
jaktprovsresultaten de jaktåret och ingen anmälan måste skickas in.
Mötet godkänner förslaget.

§20

Motioner
Mötet går igenom motionerna till Stövarfullmäktige och beslutar följande:
5_Gvlb_stk
Mot_3(1)
Mot_4(3)
Mot_10
Mot_12
Mot _1-2
Uteslutning av medlem

avslag
bifalls
bifalls
avslag
avslag
avslag
bifall

Mot_5-7
Mot_8
Mot_9
Mot_ang_riksutställning
Mot ang valberedning
Namn på sm-tävling

avslag
avslag
avslag
avslag
bifall
bifall

§21

Utdelning priser
Årets rävhund
Bästa unghund
Bästa öppenklassprov
Bästa elithund
Bo & Margot Ros vandringspris veterankannan
Unghundskampen
Utdelning av övriga diplom

§22

Avslutning
Mötesordföranden tackar för visat intresse och förklarar årsmötet för avslutat.
Efter årsmötet avnjöts en god middag i sällskap med Schillerstövareföreningen
som också lagt sitt årsmöte samma dag.

Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Henrik Kårén

Lars Olsson

Pär Nord

