Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll för årsmötet i Borlänge 8/6 2019
Närvarande: Ca 40 personer
§1

Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Parentation
En tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.

§3

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs.

§4

Val av ordförande för mötet
Till ordförande att leda mötet väljs Christer Andersson.

§5

Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Till protokollförare för mötet väljs Karin Åström.

§6

Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötets ordförande
skall justera protokollet.
Bjarne Engström och Mikael Käll väljs till justerare tillika rösträknare och ska
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§7

Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar.
En anhörig beslutades få närvara på mötet.

§8

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Med ja besvarad. Kallelse har gått ut via Stövaren, hemsida samt Facebook och i
Hamiltonstövaren.
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§9

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 19A.

§10

Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
Gås igenom av klubbens ordförande och godkännes av årsmötet.

§11

Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkning fastställs och beslutas föras över till det nya
räkenskapsåret.

§12

Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till dem.
Klubbens ordförande går igenom föregående års verksamhetsplan och redogör
för de olika aktiviteterna. Årsmötet hade inga synpunkter.

§13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna
året.

§14

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplan för 2019

Beslutas godkännas av årsmötet.
b) Rambudget för kommande år
Beslutas godkännas av årsmötet.
c) Medlemsavgifter
Det fastslogs av årsmötet att höja medlemsavgiften från 200 kr – 250 kr.

§15

Val av ordinarie ledamöter 2 år och suppleant 1 år
Förslag från valberedningen:
Göran Johansson
Ordförande – omval på 2 år till 2021
Maritha Lithander
Ledamot – omval för 2 år till 2021
Bengt Ljungberg
Ledamot – omval för 2 år till 2021
Karin Åström
Ledamot – omval för 2 år till 2021
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Emil Åberg
Gert Flinta
Niklas Jonsson
Johanna Flinta
Emrik Öhlund
Örjan Strömberg
Niklas Jonsson

Ledamot - Fyllnadsval på 1 år för Krister Olsson
Ledamot – omval på 2 år
Suppleant – Fyllnadsval på ett år till 2020
Ledamot – Kvarstår till 2020
Ledamot – Kvarstår till 2020
Ledamot – Kvarstår till 2020
Suppleant -

Förslag från medlem på Todd Martinsson istället för Emil Åberg. Votering
verkställdes till förmån för Emil Åberg.

§16

Val av revisor 2 år
Avgående:
Magnus Brandeskär Gävle
Omval av Magnus Brändeskär till 2020
Håkan Holmgren kvarstår till 2020

§17

Val av valberedning
Avgående
Conny Lundström (sammankallande)
Erling Buch och Lars Olofsson
Omval av Conny Lundström
Erling Buch och Lars Olofsson (Sammankallande)

§18

Beslut om omedelbar justering av §14 – 17
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av §14-§17

§19A

Ordföranden går igenom en presentation av läget för våra hamilton både
gällande hälsa och registreringar samt jaktegenskaper. Ytterligare en
presentation som visade på våra hamiltons rastyp från tidigt 1900-tal och
framåt.

§19B

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts
till klubbstyrelsen senast den 15 januari anmälts till styrelsen.
Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt. Till ärendet skall styrelsen
avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget
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under punkt 19 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling
men inte till beslut.
Inga ärenden.

§20

Motioner
Motion angående representation i SvStKl avelsnämnd. Årsmötet beslutatde
enhälligt att godkänna motionen och att den tas upp på SvStKls fullmäktige år
2020.

§21

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

§22

Avslutning.
Mötesordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Christer Andersson

Karin Åström

Mötesordföranden

Protokollförare

Bjarne Engström

Mikael Käll

Justerare

Justerare

Sida 4 av 4

