Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie
årsmöte 2012-05-19
Plats: Munksund, Piteå
Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande alla
välkomna.
§1
Fastställande av röstlängd

Mötet beslutades att röstlängd skulle fastställas om behov uppstår.
§2
Val av ordförande
Till ordförande för mötet valdes Fredrik Lundström.
§3
Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Ari Forsmark
§4
Val av två justerare
Till justeringsmän valdes Hans Eriksson och Tomas Nordström.
§5

Beslut om närvaro och yttranderätt
Samtliga närvande hade närvaro- och yttranderätt.
§6
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet har utlysts genom annons i medlemsbladet inom stadgeenlig tid samt på hemsidan vilket godkändes av
mötet.
§7
Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning fastställdes utan tillägg och erinringar.
§8
Föredragning av

a) Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och alla bereddes möjlighet att yttra sej.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
b) Balans och resultaträkning
Balans och resultaträkning redovisades och alla bereddes möjlighet att yttra sej.
Den högre kostnaden för rasmästerskapet beror på att även det uppskjutna mästerskapet genomfördes under 2011.

c) Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
§9
Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkning fastställdes.
§ 10
Rapport om uppdrag från 2011 års årsmöte

Föregående års årsmöte gav i uppdrag till styrelsen att utarbeta riktlinjer kring avelsrådens
handläggningstid. Styrelsen har tagit fram riktlinjer för detta i ”Riktlinjer för avel Hamilton”
Där det bland annat framgår att handläggningstiden inte får överstiga 2 veckor.
Mötet uttalade även stöd till det avelsråd som fått kritik vid föregående års årsmöte och menar att
mycket bygger på ideellt arbete och att man inte har rätt att ställa för höga krav.
§ 11
Beslut om ansvarsfrihet
I enighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 12
Presentation av
a) verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplanen för 2012 föredrogs och godkändes av årsmötet.
b)Rambudget för kommande år
Förslag till budget för 2012 redovisades och godkändes av mötet
c) Medlemsavgift
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för fullbetalande medlem,
familjemedlem 100 kronor samt ungdomar under 25 år, 50 kronor.
§13
Fastställande av styrelsearvoden och reseersättning
Mötet beslutar om oförändrade arvoden till styrelsen vilket innebär, arvode till ledamot är 1000 kronor och till
suppleant 500 kronor. Reseersättningen följer det skattefria statliga ersättningen. Därutöver gäller ersättning
för utlägg för uppkomna faktiska kostnader.
§ 14
Styrelseval
Erling Buch väljs som ordförande på ett år. Omval på Ari Forsmark, Lars Olofsson, och Örjan Strömberg för
en tid av två år. Björn Berg och Roland Halvarsson väljs som suppleanter för en tid av 1 år.

§15
Val av revisorer samt en suppleant
Till revisorer valdes Karl-Erik Söderström och Magnus Brändeskär och till suppleant Göran Faste´n

§ 16

Val av valberedning
Till valberedning väljs Gunnar Pettersson(sam.kallande), Stefan Andersson (omval) samt nyval för
Tomas Nordström. Avgående Per Nord.
§17
Riktlinjer för avel
Ari Forsmark redovisade dom omarbetade riktlinjerna för avel som tagits fram.
§18
Motioner till Stövarfullmäktige
( Rubrikerna/del av/ för motionerna redovisas, samt årsmötets beslut för resp. motion)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion om provs uppskjutande
Motionen dras tillbaka
Rasklubbar anslutna till Svenska Stövarklubben bör betala medlemsavgift
Beslut Avslag
Kraftsamling
Beslut Mötet positiva, men en fråga som tas upp i mån av tid vid Stövarfullmäktige
Krav på lägst 3:e/sufficient på utställning i lägst juniorklass före start på jaktprov
Beslut Avslag
Motion om stövar-SM där endast hare accepteras som drevdjur (Jämtland)
Beslut Motionen tillstyrkt
Motion om inrättande av SM för harhundar (Norrbotten)
Beslut Avslag beroende på att det fanns delar i motionen (regelfrågor) som bör behandlas i en
separat motion.
Motion om ändring om fastställande av drevdjur
Beslut Motionen tillstyrkt efter utslagsröst från mötesordföranden.
Motion om gemensamma jaktprovsregler för stövarraserna i Sverige Norge och Finland
Beslut Motionen tillstyrkt
Bevarande av de Svenska stövarraserna
Beslut Motionen tillstyrkt
Motion beträffande rörligt elitprov
Beslut Avslag
Motion angående kvartalsbokslut
Motionen dras tillbaka
Motion om gemensam betalningsdag för alla medlemsavgifter
Beslut tillstyrkt
Motion angående enhetliga medlemsavgifter för samtliga lokalklubbar/kategorier
Beslut Avslag
Resultatboken, förslag att skilja resultatboken från medlemsavgiften
Beslut Avslag
Förslag till stadgeändring (tvister)
Beslut Motionen tillstyrkt
Förslag till ändring av jävsreglerna
Beslut Motionen tillstyrkt

§19
Övriga frågor
Blodprov.
Erling Buch informerade om dom analyser som görs i Finland på blodprov. Hamiltonföreningen har
tillfrågats, och uppmanats, av Sv Stk. Att delta. Blodprov från ett antal hundar har skickats för analys
till Finland. Mötet uttalar att man inte vill att föreningen ska ”jaga defekter”.
Rekommendation av hanar
Styrelsen fick en fråga att ta med sej som gäller att det är få rekommenderade hanar till valpkullar
detta år
Unghundsgranskning
Frågan om bristfällig redovisning av unghundsgranskning togs upp. Flera tikägare har slutat skicka in
underlag eftersom man upplever att resultatet inte redovisas. Mötet uppmanar avsvariga att alltid
redovisa resultat oavsett svarsfrekvens.
Åtkomst av ”Norska Stövardata”
En fråga ställdes om det skulle vara möjligt att få åtkomst till NKK:s stövardata, utan att gå med i
Norska Stövarklubben.
Bilersättning vid rasmästerskap
Frågan om varför det är samma bilersättning till rasmästerskap oavsett avstånd togs upp. Frågan
besvarades med att det finns ett gammalt styrelsebeslut på detta.
§20
Överlämnande av tavla
Anders Brännström har skänkt originaltavlan för litografierna som bla. finns på förstasidan i
Hamiltonföreningens tidskrift. Åke Hallberg överlämnade den inramade tavlan som skall förvaras
hos föreningens ordförande.
§21
Utdelning av vandringspriser
Erling Buch delade ut följande vandringspriser
Årets Elithund
Gräfthults Maja
Årets öppenklasshund
Järvsöbos Carro

Årets Unghund
Topsygårdens Max
Årets Rävhund
Göingebygdens Fanny

Vid protokollet

………………………………
Ari Forsmark

Justerias

……………………………
Fredrik Lundström

……………………………
Hans Eriksson

Bilagor till årsmötesprotokoll: Verksamhetsplan 2012

……………………………
Tomas Nordström

