
 
 
VIT HERDEHUNDKLUBB 

2008-03-09 Uppsala Ordförande: CG Hultin 
Typ av möte: Årsmöte Sekreterare  Helena Holmström 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 Justering av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 21 betalande medlemmar. 

§ 3 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Carl-Gustaf Hultin. 

§ 4 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Helena Holmström. 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Maria Wägner och Lena Hellman. 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

Mötet hade inget att erinra mot att Cecilia Utas, Lorentz Ogebjer och Ammie Hultin närvarade på 
mötet utan rösträtt.  

§ 7 Beslut om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet finner att så har skett. 

§ 8 Fastställande av dagordning 

Ändring av § 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16 och icke som står i dagordningen 
13-15. 

§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för avelsfrågor 
samt revisorernas berättelse 

Kassören Susanne Sohlberg går igenom styrelsens årsredovisning som efter mötet godkändes och 
lades till handlingarna. Mötet beslutade att mötesdeltagare kan få en separat genomgång av 
årsredovisningen för eventuella frågor med Susanne Sohlberg efter mötet. 

Anna Jernvall föredrog revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna. 

 

  

§ 10 

 

Avelsrådets rapport 2007 lästes upp av Malin Erikson. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.  

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för ekonomin under verksamhetsåret 2007, och hade inget att 
hänföra till mötet angående § 9 

Fastställande av balans- och resultaträkning 

Mötet fastställde balans- och resultaträkningen.  

§ 11 Styrelsens rapport 

Benite Edén läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. 

Tillägg till rapporten; det har även arrangerats en mentalbeskrivning i Sundsvall under året. 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen lästes upp av Anki Stareborn som efter nedanstående förändringar godkändes och 
lades till handlingarna 



 
 

Följande förändringar gjordes:  

Punkten; Rasspecifika avelsstrategier RAS; ordet Rasprofil ändras till Målprofil, då ca 200 hundar krävs 
för att en rasprofil kan tas fram. 

Tillägg till verksamhetsplanen: 

Arbete att ta fram en hundbok skall föras till verksamhetsplanen. Samt att medlemsmöten och 
uppfödarträffar ska anordnas. 

Beslut om avgifter för det kommande verksamhetsåret 

Mötet beslutade oförändrade medlemsavgifter och övriga avgifter under kommande verksamhetsår. 

Beslut om arvoden 

Mötet beslutade om oförändrade arvoden. 

Beslut om styrelsens rambudget 

Mötet beslutade att det ska skapas en separat rambudget för Circuit utställningen. 

§ 14 Val av styrelse 

Mötet beslutade att namnge kassören på årsmötet 

Ordförande 1 år - Anne-Christine Stareborn 

Ordinarie ledamot 1 år - Benite Edén 

Ordinarie ledamot 2 år - Roger Nordlander   

Ordinarie ledamot 2 år - Maria Wägner  

Ordinarie ledamot 1 år - Helena Holmström  

Ordinarie ledamot 2 år, Kassör - Susanne Sohlberg  

Suppleant 1 år - Irene Gutekull 

Suppleant 1 år - Anette Björkman 

Anne-Christine Stareborn presenterade sig i rollen som ny ordförande. 

§ 15 Val av revisorer och två revisorsuppleanter 1 år 

Revisor 1 år - Anna Jernvall  

Revisor 1 år - Inga-Britt Tornberg 

Revisor suppleanter 1 år - Agneta Johansson  

Revisors suppleanter 1 år - Patrick Mollbring  

§ 16 Val av valberedning 

Malin Eriksson, sammankallande 

Annika Barvestad 

Isabel Hed 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16 

Mötet beslutade omedelbar justering av 13-16. 

§ 18 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

§ 19 Övriga frågor 

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att arbeta långsamt med att bilda specialklubb. 

Möte i klubbfrågan ska under våren arrangeras med deltagare från både SBK och SKK.   



 
 

Annika Barvestad vill att det görs en översyn av mönstringsreglerna då reglerna används ibland på ett 
felaktigt sätt av oseriösa uppfödare. 

§ 20 Nästa årsmöte 

Beslutades att nästa årsmöte ska ske innan juni månads utgång men rekommenderad tid är första 
helgen i mars 2009. 

§ 21 Avslutning 

Mötesordförande Carl Gustaf Hultin tackade för förtroendet och avslutade årsmötet 

 

 

Justeras: 

 

 

………………………………      ………………………………….        …………………………… 

Carl-Gustaf Hultin                         Maria Wägner                                     Lena Hellman.          

Mötesordförande                            Justeringsman                                     Justeringsman 

 

 
 


