
 
 

PROTOKOLL NR 1/2010 
 
Protokoll	  fört	  vid	  årsmötet	  med	  Vit	  Herdehundklubb	  
Söndagen	  den	  14	  mars	  2010	  
Plats	  Danderyd	  -‐	  Täby	  Brukshundsklubb	  
	  
Mötesordförande:	  Staffan	  Thorman	  
Vid	  protokollet:	  Helena	  Holmström	  
	  
§	  1	  Mötets	  öppnande	  
Ordförande	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  önskade	  mötesdeltagarna	  välkomna	  och	  förklarade	  årsmötet	  
öppnat.	  
	  
§	  2	  Justering	  av	  röstlängden	  	  	  
Mötet	  fastställde	  röstlängden	  till	  18	  betalande	  medlemmar,	  efter	  §17	  är	  röstlängden	  17	  betalande	  
medlemmar.	  	  
	  
§	  3	  Val	  av	  mötesordförande	  
Till	  mötesordförande	  valdes	  Staffan	  Thorman	  	  
	  
§	  4	  Val	  till	  mötessekreterare	  
Till	  mötessekreterare	  valdes	  Helena	  Holmström	  
	  
§	  5	  Val	  av	  två	  justeringsmän	  tillika	  rösträknare	  	  
Till	  ovanstående	  valdes	  Maria	  Wägner	  och	  Åsa	  Ryning	  	  
	  
§	  6	  Beslut	  om	  närvaro-‐	  och	  yttranderätt	  förutom	  av	  klubbens	  medlemmar	  
Mötet	  beslutade	  att	  representanter	  från	  SBK	  har	  närvaro-‐	  och	  yttranderätt	  
	  
§	  7	  Beslut	  om	  mötet	  har	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst	  
Mötet	  finner	  att	  så	  har	  skett	  
	  
§	  8	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  fastställde	  föreslagen	  dagordning	  
	  
§	  9	  Styrelsens	  årsredovisning,	  balans-‐	  och	  resultaträkning,	  redogörelse	  för	  avelsfrågor	  samt	  
revisorernas	  berättelse	  
Ordförande	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  gick	  igenom	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  och	  Avelsrådets	  
utmärkta	  rapport.	  
Balans-‐	  och	  resultatrapporten	  presenterades	  av	  kassör	  Lena	  Larsson.	  
Revisionsrapporten	  lästes	  upp	  av	  styrelsens	  ordförande	  då	  ingen	  revisor	  var	  närvarande	  
	  
§	  10	  Fastställande	  av	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  
Mötet	  fastställde	  balans-‐	  och	  resultaträkningen	  och	  beslutade	  att	  föra	  över	  årets	  resultat	  i	  löpande	  
räkning.	  
	  
§	  11	  Styrelsens	  rapport	  
Gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna	  



 
 

	  
§	  12	  Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Årsmötet	  gav	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  	  
	  
§	  13	  	   A.	  Beslut	  om	  styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  

Verksamhetsplanen	  för	  2010	  föredrogs	  av	  styrelsens	  ordförande	  Anne-‐Christine	  
Stareborn.	  Beslutades	  att	  aktiviteten	  ”Hundens	  dag”	  ska	  läggas	  till.	  Beslut	  att	  det	  blir	  3	  
nr	  av	  Vita	  svepet	  2010	  och	  inte	  som	  idag	  4	  nr.	  I	  övrigt	  godkändes	  verksamhetsplanen	  
och	  lades	  till	  handlingarna.	  

	  
B.	  Beslut	  om	  avgifter	  för	  det	  kommande	  verksamhetsåret	  
Alla	  rasklubbsavgifter	  oförändrade	  2011.	  
	  
C.	  Beslut	  om	  arvoden	  
Mötet	  beslutade	  att	  inga	  arvoden	  skall	  utgå	  utan	  endast	  ersättning	  för	  utlägg	  mot	  
kvitto.	  
	  
D.	  Beslut	  om	  styrelsens	  rambudget	  
Mötet	  beslutade	  att	  godkänna	  styrelsen	  förslag	  till	  rambudget	  för	  2010-‐2011.	  

	  
§	  14	  Val	  av	  styrelse	  

A. Ordförande	  1	  år	  -‐	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  omval	  	  
B. Ordinarie	  ledamot	  2	  år	  -‐	  Maria	  Wägner,	  omval	  	  
C. Ordinarie	  ledamot	  2	  år	  -‐	  Lena	  Larsson,	  omval	  
D. Ordinarie	  ledamot	  2	  år	  -‐	  Gunilla	  Andersson,	  nyval	  
E. Ordinarie	  ledamot	  1	  år	  -‐	  Pelle	  Fredriksson,	  fyllnadsval	  
F. Suppleant	  1	  år	  -‐	  Elisabeth	  Söderström,	  ny	  val,	  nr	  1	  vid	  rösträtt	  
G. Suppleant	  1	  år	  -‐	  Camilla	  Åberg,	  nyval,	  nr	  2	  vid	  rösträtt	  

	  
§15	  Val	  av	  revisorer	  och	  två	  revisors	  suppleanter	  1	  år	  

A. Revisor	  -‐	  Anna	  Jenwall,	  omval	  	  
B. Revisor	  -‐	  Karin	  Johansson	  Bülow,	  nyval	  
C. Revisorssuppleant	  -‐	  Patrick	  Mollbrink,	  omval	  
D. Revisorssuppleant	  -‐	  vakant	  

	  
§	  16	  Val	  av	  valberedning	  
Charlotte	  Barvestad,	  sammankallande	  
Malin	  Eriksson,	  omval	  
Isabella	  Hed,	  omval	  
	  
§	  17	  Beslut	  om	  omedelbar	  justering	  av	  punkterna	  13-‐16	  
Mötet	  beslutade	  om	  omedelbar	  justering	  	  
	  
§	  18	  Motioner/	  styrelsens	  förslag	  
	  
Styrelsen	  förslag	  anta	  de	  nya	  SBK	  stadgarna	  ”Normalstadgar	  för	  rasklubb	  med	  en	  nivå”.	  Mötet	  
röstade	  för	  förslaget	  att	  anta	  de	  nya	  SBK	  ”Normalstadgar	  för	  rasklubb	  med	  en	  nivå”.	  
	  



 
 

Motion	  1	  	   Förslag	  till	  Stadgeändring	  
Se	  bilaga	  1	  och	  2.	  
Svar:	  Det	  ligger	  utanför	  årsmötets	  befogenheter	  att	  besluta	  om	  detta.	  Vi	  är	  bundna	  av	  SKK	  regler	  
enligt	  dessa	  får	  inte	  röstning	  ske	  via	  ombud.	  
	  
Motion	  2	   Förslag	  att	  inrätta	  pris	  till	  Årets	  Allroundhund	  
Se	  bilaga	  3	  
Svar:	  Mötet	  beslutar	  att	  styrelsen	  får	  i	  uppdrag	  att	  se	  över	  möjligheterna	  i	  motionens	  anda.	  
	  
Motion	  3	   Angående	  var	  årsmötets	  ska	  äga	  rum	  
Se	  bilaga	  4,	  5	  och	  6	  
Svar:	  Är	  en	  ekonomisk	  fråga	  och	  styrelsen	  beslutar	  var	  och	  när	  årsmötet	  ska	  äga	  rum.	  	  
	  
Motion	  4	   Angående	  rasmonter	  på	  utställningar	  i	  olika	  delar	  av	  landet	  	  
Se	  bilaga	  7,	  8	  och	  9	  
Svar:	  Är	  en	  ekonomisk	  fråga	  och	  mötet	  beslutade	  att	  styrelsen	  får	  i	  uppdrag	  att	  arbeta	  med	  frågan	  i	  
motionens	  anda.	  
	  
§	  19	  Övriga	  frågor	  

• Beslutades	  att	  utöka	  avelsrådet	  med	  frågor	  även	  kring	  hälsa	  
• Styrelsen	  ska	  arbeta	  för	  att	  kunna	  ordna	  videokonferenser	  

Följande	  priser	  delades	  	  
• Följande	  3	  titlar,	  Årets	  Brukshund,	  Årets	  Lydnadshund	  och	  Årets	  Utställningshund	  BIR	  vann	  

Maria	  Wägner	  förtjänstfullt	  med	  sin	  hund	  Sunnantorps	  Eifur	  Eskingur.	  
• Årets	  Utställningshund	  BIM	  blev	  Vita	  Herdens	  Shaná	  med	  Sussie	  Holmkvist	  
• Årets	  Viltspårhund	  vanns	  av	  Vallgårdens	  Dashing	  Duke	  med	  ägare	  Tord	  Engberg	  

	  	  
§	  20	  Nästa	  årsmöte	  
Styrelsen	  beslutar	  om	  nästa	  årsmöte	  och	  återkommer	  med	  besked.	  
	  
§21	  Avslutning	  
Mötesordförande	  Staffan	  Thorman	  tackade	  för	  förtroendet	  att	  leda	  årsmötet	  och	  överlämnade	  
ordförandeskapet	  till	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  som	  tackade	  alla	  närvarande	  och	  förklarade	  årsmötet	  
avslutat.	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  	   	   Justeras:	  
	   	   	   Mötesordförande	  
	  

	  
	  
Helena	  Holmström	   	   Staffan	  Thorman	  
	  
	  
Justeras:	  
Justeringskvinna	  
	  
	  



 
 

	  
Maria	  Wägner	  
	  
	  
Justeringskvinna	  
	  
	  
	  
Åsa	  Ryning	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

 
 


