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Typ av möte:

Uppsala
Årsmöte

Ordförande:
Sekreterare:

Sara Nordin

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

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Beslut om avgifter för det kommande verksamhetsåret
Beslut om arvoden
Beslut om styrelsens rambudget

§ 14

Val av styrelse
Ordförande 1 år
Ordinarie ledamot 2 år
Ordinarie fyllnadsval 1 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år

§ 15

Val av revisorer och två revisorsuppleanter 1 år

§ 16

Val av valberedning

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16

§ 18

Motioner

§ 19

Övriga frågor

§ 20

Nästa årsmöte

§ 21

Avslutning

§1

Mötets öppnande
Ordförande Benite Marklund hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

§2

Justering av röstlängden
Röstlängden fastställdes till 18 betalande medlemmar.

§3

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Sara Nordin.

§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 Malin Eriksson.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Märta Ericson och Sara Nordin var närvarande från SKK.

§7

Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen till årsmötet har utgått med Vita Svepet nr 4/2006 samt påminnelse på hemsidan.

§8

Fastställande av dagordning
Dagordningen lästes, två motioner drogs tillbaka och lades till Övriga frågor, därefter godkändes
dagordningen av årsmötet.

§9

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för avelsfrågor samt
revisorernas berättelse
Kassören Susanne Sohlberg går igenom styrelsens årsredovisning som efter årsmötets godkännande
lades till handlingarna.
Avelsrapporten lästes upp av Benite Edén, för avelsrådet har det under det gånga året mest handlat
om RAS. I Avelsrapporten ska ”med beröm godkänt” utgå. Rapporten godkändes och lades till
handlingarna.
Anna Jenvall föredrog revisionsberättelsen som godkändes och läggs till handlingarna, efter att
korrigering skett ang klubbens ingående tillgångar från 20,546,31 till 20,646,31.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen fastställdes av årsmötet.

§ 11

Styrelsens rapport
Verksamhetsberättelsen för det gånga året lästes upp av Anki Stareborn och godkändes av årsmötet.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattar.

§ 13

Beslut om
Beslut om
Beslut om
Beslut om

styrelsens förslag till verksamhetsplan
avgifter för det kommande verksamhetsåret
arvoden
styrelsens rambudget

Verksamhetsplan för 2007-2008 lästes upp av Anki Stareborn som godkändes lades till handlingarna.
Mönstringstillfällen kommer att publiceras på hemsidan och i VitaSvepet.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften och övriga avgifter ska förbli oförändrade under kommande
verksamhetsår.
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.
Styrelsen förslag till rambudget för kommande verksamhetsår redovisades. Förslaget till rambudget
godkändes av årsmötet.
§ 14

Val av styrelse
Till ordförande valdes Benite Edén, 1 år
Till ordinarie ledamot valdes Marek Marsina, 2 år
Till ordinarie ledamot 1 år fyllnadsval valdes Roger Nordlander
Till suppleant valdes Kent Flodén, 1 år
Till suppleant Helena Holmström, 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 Agneta Johansson, 1 år
Till revisorsuppleanter valdes Sandra Eriksson, 1 år

§ 16

Val av valberedning
Till valberedningen valdes Malin Eriksson, sammankallande, Anne Härkonen och Jill Adolfsson.

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-16.

§ 18

Motioner
2 st motioner har dragits tillbaka av motionärerna för att tas upp under Övriga frågor.

§ 19

Övriga frågor
Jill Adolfssons fråga om man inte kunde höja kraven för en äldre hund vid inmönstring. Roger
Nordlander informerade att det står enligt SKK att det endast är hur rastypiskt en hund är man tittar
på vid inmönstring. Märta Ericson medhöll att vid mönstring så tittar domaren endast om hunden är
rastypisk. Märta Ericson vill också slå fast för den enskilde personen att få sin hund mönstrad för
medlemskap och tävlingar. När det gäller avel så informerade Sara Nordin att alla uppfödare bör
känna till SKK’s grundregler.
Diskussioner ang avel och Vit herdehunds hälsa var livlig under årsmötet. Tillföras kan att SKK’s Ak
tyckte i att i vårt Ras-dokument endast tagit upp HD/AD. AK undrar om inte det finns andra
bekymmer inom rasen. Martin medlande att han hade redovisat enkätens delar i VitaSvepet för två år
sedan.
Roger Nordlander och Patrick Mollbrink vill veta hur frågan om ett eventuellt medlemskap i SBK ska

fortlöpa. Sara Nordin informerade oss om, att vi som avtalsansluten klubb endast sitter bredvid SKK
att vi därmed helt saknar inflytande i organisationen. SKK/FK (Föreningskommitté) anser att vi så
småningom bör tillhöra någon specialklubb. Sara Nordin tyckte med tanke på Vit Herdehunds
ursprung att SBK låg närmast tillhands för att ingå i en specialklubb. Vit Herdehundklubb är en klubb i
steg 3 hos SKK. Vi är för små för att bilda en specialklubb. Malin Eriksson har fått mycket positivt
respons till frågan om ett eventuellt medlemskap i SBK. Manuela Schönherr undrade varför Vit
Herdehund klassas i rasstandard som Sällskapshund. Märta Ericson hade en preliminär standard från
Schweiz när rasstandarden sattes i den officiella står det inte arbetsprov som krav. Sara Nordin
nämnde att det finns raser i SBK som inte har arbetsprov som krav såsom. Sara Nordin informerade
oss om att vi kan få hjälp av Förningskommittén. Sara Nordin vill att vi ska tänka på SBK
organisationen som helheten och inte i små händelser på olika brukshundsklubbar.
Årsmötet bestämde att hänvisa frågan till nästa styrelsemöte samt Hundsportsgruppen och styrelsen
ska informera alla medlemmar om frågan angående SBK samt att kanske ha rådgivande omröstning
runt om i landet.
§ 20

Nästa årsmöte
Nästa årsmöte kommer att hållas enligt stadgarna innan juni månads utgång.

§ 21

Avslutning
Ordförande Benite Edén tackade mötesordförande Sara Nordin för ett väl genomfört årsmöte samt
tackade alla för visat intresse och avslutade årsmötet.
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