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Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Justering av röstlängden 
§ 3 Val av mötesordförande 
§ 4 Val av mötessekreterare 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
§ 7 Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
§ 8 Fastställande av dagordning 
§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för avelsfrågor 

samt revisorernas berättelse 
§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning 
§ 11 Styrelsens rapport 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

B. Beslut om avgifter för det kommande verksamhetsåret 
C. Beslut om arvoden 
D. Beslut om styrelsens rambudget 

§ 14 Val av styrelse 
A. Ordförande 1 år 
B. Kassör 2 år 
C. Ordinarie ledamot 2 år 
D. Ordinarie ledamot 2 år 
E. Suppleant 1 år 
F. Suppleant 1 år 

§ 15 Val av revisorer och två revisorsuppleanter 1 år 
§ 16 Val av valberedning 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
§ 18 Motioner 
§ 19 Övriga frågor 
§ 20 Nästa årsmöte 
§ 21 Avslutning 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Benite Marklund hälsade mötesdeltagarna välkomna och ordinarie 

årsmötet som öppnat. 

§ 2 Justering av röstlängden 
 Röstlängden justerades till 8 betalande medlemmar. 
 



 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Benite Marklund. 

§ 4 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Anki Stareborn 
  
§ 5 Val av två justerare och tillika rösträknare 
 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Roger Nordlander och Annicka 

Barvestad. 
  
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
 Enbart medlemmar närvarade på mötet. 
  
§ 7 Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Kallelsen till årsmötet har utgått med Vita Svepet nr 4/2005 samt påminnelse i Vita 

Svepet nr 1/2006. 
  
§ 8 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen lästes och godkändes av årsmötet. 
  
§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
 Ordförande går igenom styrelsens årsredovisning som efter årsmötets godkännande 

läggs till handlingarna. 
 
Ordförande går igenom balans- och resultatredovisningen för det gångna årets resultat 
på 20.646,31. Benite Marklund förklarar att det höga resultatet beror mycket på att 
medlemsavgifter betaldes in sent förra året och årets medlemsavgifter betalats i 
december 2005. Benite Marklund förklarade också varför övriga utgifter ser mycket 
ut, det beror på i redovisningen är det inte specificerat. Det finns att en specificerad 
lista. 
 
Avelsfrågor redogjordes av Anne Härkönen som berättade att året som gått har mest 
handlat om RAS. Roger Nordlander hade frågor om RAS. Anne redogjorde vad RAS 
innebär för klubben. Avelsrådet kommer att kunna ta form efter att RAS har 
genomförts. Övrigt har avelsrådet svarat på samtal angående parningar, valpar och 
hundar även från Norge och Finland. 
 
Anna Jenvall föredrog revisionsberättelsen som godkändes och läggs till 
handlingarna. 

  
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning 
 Balans- och resultaträkningen fastställdes av årsmötet. 
  
§ 11 Styrelsens rapport 
 Verksamhetsberättelsen för det gånga året lästes upp och godkändes av årsmötet. 
  
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen 

omfattar. 



  
§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

B. Beslut om avgifter för det kommande verksamhetsåret 
C. Beslut om arvoden 
D. Beslut om styrelsens rambudget 

 A. Verksamhetsplan 2006 lästes upp och godkändes med notering av Anki 
Stareborn att VHK ska delta på Hundtorget, Hund 2006 bör stå med i 
verksamhetsplanen, därefter lades med godkännande till handlingarna. 

B. Årsmötet beslutade att höja helbetalande medlemsavgiften med 50 kr till 250 
kr per år och övriga avgifter oförändrade under kommande verksamhetsår. 

C. Årsmötet beslutade att arvodena ska vara oförändrade under kommande 
verksamhetsår. Ordförande 3000 kr, vice ordförande 2000 kr, kassör 1000 kr 
samt kostnadstäckning till medlemmar som utför arbete eller uppdrag på 
styrelsens begäran med 600 kr heldag och 300 kr halvdag. 

D. Styrelsen förslag till rambudget för kommande verksamhetsår redovisades. 
Anki Stareborn frågade om Malin Erikssons monter är med i utgifterna. 
Ordförande svarade att de var inkluderade i övriga utgifter. Förslaget till 
rambudget godkändes av årsmötet. 

  
§ 14 Val av styrelse 
 A. Till ordförande valdes Benite Marklund, 1 år 

B. Till kassör valdes Susanne Solberg, 2 år 
C. Till ordinarie ledamot valdes Manuela Schönherr, 2 år 
D. Till ordinarie ledamot valdes Malin Eriksson, 2 år 
E. Till suppleant valdes Roger Nordlander, 1 år 
F. Till suppleant valdes Therese Rosenblad, 1 år 

  
§ 15 Val av revisorer och två revisorsuppleanter 1 år 
 Till revisor valdes Anna Jenvall, 1 år 

Till revisor valdes IngaBritt Matsson, 1 år 
 
Till revisorsuppleanter valdes Tommy Hedlund, 1 år 
Till revisorsuppleanter valdes Agneta Johansson, 1 år 

  
§ 16 Val av valberedning 
 Till valberedningen valdes Anne Härkönen, sammankallande, Annika Fagerström och 

Gunnel Isacsson 
  
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-15. 
  
§ 18 Motioner 
 Inga inkomna motioner. 
  
§ 19 Övriga frågor 
 Roger Nordlander hade en fråga om hur VHK ställer sig till att få till stånd ett 

hängavtal med någon Brukshundklubb angående MH-tester. Årsmötet bestämde att 
hänvisa frågan till nästa styrelsemöte. 
Styrelsen ska också se till att en inventering genomförs angående medlemmars 
intresse för olika aktiveringar med hund samt eventuella meriter som domare, 
funktionärer m.m. 



  
§ 20 Nästa årsmöte 
 Nästa årsmöte kommer att hållas enligt stadgarna innan juni månads utgång. 
  
§ 21 Avslutning 
 Mötesordförande Benite Marklund tackade för fortsatt förtroende som ordförande ett 

år till och tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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