Protokoll från årsmötet 2013 Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: Lördagen 18/5 i Borlänge

Närvarande: 26
§1
Fastställande av röstlängd
Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov
§2
Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Anders Bihlar
§3
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars Olofsson
§4
Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
Till justerare valdes Kalle Engvall och Lars-Erik Olsson
§5
Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar
Mötet beslutar att samtliga har närvaro och yttranderätt
§6
Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
Annonsering i Hamiltonbladet samt på hemsidan har skett enl. stadgarna minst 21 dagar före årsmötet
§7
Fastställande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen med två övriga frågor: Förslag till regler unghundskampen och frågan” hur
ökar vi aveln”
§ 8 Föredragning av:
a) Styrelsens förvaltningsberättelse:
Lars läser styrelsens förvaltningsberättelse och mötet beslutar att godkänna den
b) Balans Och resultaträkning

Örjan redovisar balans och resultaträkning och mötet beslutar att godkänna den

c) Revisorernas berättelse

Lars läser upp revisorernas berättelse och mötet beslutar att godkänna den
§9
Fasställande av balans och resultaträkning
Örjan läser upp balans och resultaträkning och mötet beslutar att godkänna den
§10
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givit styrelsen
Finns inga uppdrag
§11
Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012
§12
Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplan för 2013: Lars läser upp stryrelsens förslag till verksamhetsplan och mötet
godkänner den.
b) 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
§13
Fastställande av regler för rese och kostnadsersättning till funktionärer samt förslag till ersättning till
styrelse
Mötet beslutar att arvode för ordinarie styrelsemedlem skall vara 1000 kronor, suppleanter 500 kronor. Mötet
beslutar även att ge revisorerna ett arvode på 500 kronor samt en kostnadsersättning för valberedningen.
Årsmötet beslutar att höja ersättningen för raskampshundarna med 1000 kronor till 4000 kronor för start i
Norge och 3000 kronor för start i Sverige.
§14
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
Erling Buch väljs som ordförande i föreningen i ett år. Omval på Emrik Öhlund, Johan Tropp och Clara Nutti
som ordinarie ledamöter på två år. Omval på Roland Halvarsson som suppleant i ett år samt nyval på Todd
Martinsson som suppleant i ett år.
§15
Val av revisorer
Till Revisorer på ett år väljer mötet omval på Magnus Brändeskär och nyval på Håkan Holmgren

§16
Val av valberedning
Till Valberedning väljer mötet omval på Stefan Andersson( sammankallande) omval på Tomas Nordström
samt nyval på Jonas Hellstenius

§17
Ärenden som av styrelse hänskjutits till mötet eller som anmälts till styrelsen
Motioner: Roland läser upp de motioner som styrelsen behandlat och mötet beslutar att tillstyrka
motionen ang.censurering av artiklar i Stövaren. Se bil.1
Mötet beslutar att tillstyrka motionen ang. ett SM där endast hare är tillåten. Se bil.2
Mötet beslutar att tillstyrka motionen ang.motionstider. Se bil.3
Mötet beslutar att tillstyrka motionen ang.samma regler för alla tre org. Se bil.4
Mötet beslutar att tillstyrka motionen ang. samma regler för alla tre org. Se bil. 5. Tas även upp vid
nästa årsmötet då redovisningen inte var fullständig.
Delegater till fullmäktige: Mötet beslutar att låta styrelsen utse delegater till fullmäktige 2014 vid
senare tillfälle.
Statuter vandringspriser: Johan läser upp styrelsens förlag om förändringar i statuterna för
vandringspriserna nämligen förändring från kalenderår till provsäsong för tävlings period och
justering av ”Bästa unghund” högsta ålder till ej fyllda tre år. Justeringen av tävlingsperiod innebär att
hela kalenderåret 2013 och jan-mars 2014 kommer att hanteras som nästa tävlingsperiod.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§!8
Övriga frågor
Förslag till regler unghundskampen: Förslag om att särskilt rävprov skall ingå i kampen, förlag på
att genomföra kampen med valmöjlighet på två dagar under en helg. Styrelsen tar dessa synpunkter i
beaktning till årets kamp.
Hur ökar vi aveln? Diskussioner förs om detta och det finns ingen klar lösning på problemet. Alla är
överens om att vi måste jobba med detta alla vi som brinner för stövarjakt.
§19
Utdelning av diplom och priser
Lars och Johan delar ut priser och diplom till alla vandringspris och unghundskampsvinnare
§20
Mötets avslutande
Ordförande Anders Bihlar tackar alla för visat intresse och avslutar mötet
Ordförande Anders Bihlar

Sekreterare Lars Olofsson

Justerare Karl Engvall

Justerare Lars-Erik Olsson

