[Skriv text]

Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll fört vid årsmötet 2015-05-23 i Östersund
Närvarande: ca 50 st

§1

Mötet öppnas

Erling Buch 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 Henrik Kårén.
§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 Per Nord och Håkan
Holmgren.
§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 i vår tidskrift, på hemsidan och vår sida på
Facebook.
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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
Mårten Strömberg berättar om avelsfrågor och redogör för Unghundskampen.
Revisorernas berättelse läses upp.
Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans och resultaträkningen fastställs.
§12

Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till dem

Föregående årsmöte gavs förslag på att köpa plats i tidskriften ”Stövaren”, styrelsen röstade
ja till förslaget. Vi finns nu med i tidskriften med reportage om Hamiltonstövare.
§13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2014.
§14

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan för 2015
Erling Buch går igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan/mål för 2015.
Mötet beslutar att godta förslaget.
b) Rambudget för kommande år
Örjan Strömberg presenterar budgetförslag för 2015, 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
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§15

Fastställande av regler för rese- och kostnadsersättning till föreningens
funktionärer

Mötet beslutar att arvode för ordinarie styrelsemedlem skall vara 1000 kr, suppleanter
500 kr. Mötet beslutar även att ge revisorerna och valberedningen ett arvode på 500 kr.
Årsmötet beslutar att hålla samma arvode som tidigare till starter i raskampen dvs 4000 kr
för start i Norge och 3000 kr för start i Sverige. Konstadsersättningar för funktionärer
300 kr/dag.
§16

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 Lena Wickberg, Norrala och Martin Enhol, Filipstad
Till styrelsesuppleanter på 1 år väljs Leif Toivonen, Erikslund och Gert Flinta, Sollerön
§17

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Håkan Holmgren och Magnus Brändeskär väljs om som revisorer på 1 år.
Inga revisorsuppleanter väljs.
§18

Val av eller beslut om att uppdra åt klubbstyrelsen att välja ledamöter jämte
suppleanter till SvStkl’s fullmäktigemöte samt eventuellt beslut om
suppleanters tjänstgöringsordning

Mötet beslutar att ge styrelsen uppdrag att välja ledamöter.
§19

Val av valberedning

Till valberedning väljs Jonas Hellstenius (sammankallande), Ingemar Gräns och Erling Buch.
§20

Beslut om omedelbar justering av §14-17

Mötet justerar omedelbart §14-17.
§21

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

Inga ärenden har hänskjutits till mötet eller anmälts till klubbstyrelsen.
Däremot får Rolf Pellving ordet och berättar om en kurs i genetik och om rasens överlevnad.
Rolf framhäver att vi bör agera snarast om rasen Hamiltonstövaren skall överleva.
Diskussion uppstår.
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§22

Övriga frågor



Årsmötet- Frågan kommer upp varför årsmötet blev flyttat, Clara Nutti berättar att
styrelsen tog beslutet efter omröstning. Förklaringen är att mötet blev lagt i
Östersund eftersom det var centralt, det hålls i samband med utställning imorgon i
Brunflo och chansen att våra norska medlemmar också har närmare. Det har även
varit många medlemmar på mötet de gånger det hållits i Östersund.
Årsmötet skall egentligen hållas i april enligt stadgarna, vi bör beakta det till nästa år.
Vi diskuterar också förslag om att hålla det tillsammans med Norge kanske var 3:e år.




Nya jaktprovsregler 2017- Per Nord rapporterar om gruppens arbete.
Inbjudan- Gert och Johanna Flinta passar på att bjuda in oss till Dalarnas StövarklubbMoragruppen´s 2-dagars utställning i Rättvik den 8-9 augusti.
Profilartiklar- Clara Nutti och Johanna Flinta har på förslag att vi trycker upp en
bomullsmössa. Ett bra förslag tycker vi.
Protokoll- Ingemar Gräns vill att valberedningen och revisorerna finns med på
sändlistan för protokoll.
Avelsråd- Ytterligare ett avelsråd behövs- uppdrag till styrelsen att jobba vidare med
frågan.
Kontaktpersoner- Styrelsen får i uppdrag att ta fram en beskrivning på vad som
förväntas av kontaktpersonerna.






§23

Utdelning priser

Johan Tropp delar ut vandringspriserna för jaktåret 2014-205 till:
Bästa unghund
SE50233/2012 RR SEJCH Trollmyrbergets Raja
Ägare: Clara Nutti, Hammarstrand
Bästa öppenklassprov
SE50233/2012 RR SEJCH Trollmyrbergets Raja
Ägare: Clara Nutti, Hammarstrand
Bästa elithund
SE48429/2010 RR SEJCH Joreälvens Ita
120/61, 120/66, Västerbotten
Ägare: Magnus Frisk och Marita Lindholm, Vilhelmina
Bo & Margot Ros vandringspris veterankannan
Sida 4 av 5

[Skriv text]

S50114/2006 RR NORDJCH NORDUCH NORD V-12, C.I.B. C.I.T Lillögdas Uffe
Ägare: Kent Viberg, Ullånger
Två ingraveringar
Bengt Månsson har nu två ingraveringar i kannan för Bästa Elithund och erövrar priset.
Unghundskampen
Lars Olofsson delar ut pris till
1:a SE47833/2011 Trittbergets Pöjk Anton Nilsson Föllinge 120/60
2:a SE20546/2013 Stej äg. Valdi Waher. Hammerdal

120/59

3:a SE28040/2013 Goldrevs Azzy äg. Mikael Käll

120/59

Utlottning bland alla startande:
Garminpejl- nr 8 Stenbrons Polly, ägTomas Lindström, Skellefteå
Ryggsäck- nr 37 Knasbackens Billan, äg Ture Svensson, Säter
Hörselkåpor med bluetooth- nr 29 Trollmyrbergets Svaja äg Jan Mårtensson, Alunda

§24

Avslutning

Erling Buch får en gåva av medlemmarna för sina 10 år som ordföranden i föreningen.
Henrik Kårén tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Henrik Kårén

Per Nord

Håkan Holmgren
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