
 
 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2011 
 
Protokoll fört vid årsmötet med Vit Herdehundklubb 
Lördagen den 5 mars 2011 
Plats: Järfälla Brukshundsklubb 
 
Mötesordförande: C-G Hultin 
Närvarande från styrelsen: Anne-Christine Stareborn, Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Lena 
Larsson, Annicka Barvestad, Camilla Åberg 
Vid protokollet: Helena Holmström 
 
1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Anne-Christine Stareborn önskade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 
 
2. Utdelande av priser – Årets Vita Herdehundar 2010 
Vandringspris till Årets Utställningshund – Sunnantorps Eifur Eskingur, ägare Maria Wägner 
Vandringspris till Årets BIM – Barvestads Dee-dee, ägare Elisabeth Söderström 
Årets Brukshund – Zeke, förare Susanne Edwardsson 
Årets Lydnadshund – Sunnantorps Guinness Garon, förare Nadine S Fasth 
Årets Viltspårhund – Sunnantorps Eifur Eskingur, förare Maria Wägner 
 
3. Justering av röstlängden   
Mötet fastställde röstlängden till 17 betalande medlemmar    
 
4. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes C-G Hultin  
 
5. Val till mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Helena Holmström 
 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande justerar 
protokollet  
Till ovanstående valdes Agneta Johansson och Åsa Ryning  
 
7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
Samtliga närvarande var medlemmar   
 
8. Beslut om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Frågan är med ja besvarad. 
 
9. Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde föreslagen dagordning. Motion blev felbehandlad vid 2010 årsmöte – frågan hänskjuts till punkt 
22. 
 
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010 
Ordförande Anne-Christine Stareborn presenterade styrelsens verksamhetsberättelse.  

• Förtydligande ska göras om att föredraget av Bo Edoff i samband med rasspecialen augusti 2010, 
handlade om näringslära. 

Anne-Christine Stareborn presenterade även Verksamhetsberättelsen Avelsrådet 2010, 
Valpförmedlingen Vit Herdehund och Utställningsgruppens berättelse 

• Önskemål framfördes att ta in procenttal på HD i Avelsrådets verksamhetsberättelse. 
• Till 2012 års årsmöte ska ”Verksamhetsberättelse Avelsrådet” och ”Utställningsrapporten” in i årsmötets 

dagordning som egna punkter. 
• Den nya styrelsen fick i uppdrag att utreda parningen mellan Jessies White Amigo AS 44333/2006 och 

Shadi S13580/2007 
 
11. Revisorernas berättelse för 2010 
Revisionsvisionsrapporten presenterades av Karin J son Bulow som konstaterades att ekonomi i klubben har 
skötts med den äran och att styrelsen arbetat stenhårt men att det är tråkigt att det är så få personer som arbetar 
aktiv inom klubben. I årsmötesprotokollet ska § beteckningen tas bort och ersättas med punkter. Läggs det ner 
någon grupp under året, ex Hundsportsgruppen ska detta skrivas ut i protokollet.     
 



 
 

12 Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2010 
Kassör Lena Larsson presenterade Balans- och resultatrapporten.  
Klubben har tagit på sig ett för stort lager över åren och förslaget är att skriva ner hela lagret.  
Mötesordförande finner att frågan med ja besvarad. 
  
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Mötesordförande finner att frågan med ja besvarad.  
 
14. Genomgång av verksamhetsplan och budget för år 2011  
Verksamhetsplanen för 2011 föredrogs av styrelsens ordförande Anne-Christine Stareborn. Rasmonter i Göteborg 
ändras till representation av rasen. Charlotte Barvestad ordnar även klubbmästerskap i Rallylydnad och agility 
2011. 
 
15. Styrelsens förslag till medlemsavgift för år 2012 
SBK höjer med 30 kr. Årsmötet enades om tre förslag, 70 kr höjning - 3 röster, 25 kr höjning - 13 röster, och ingen 
höjning - 1 röst. Årsmötet beslutade att höja med 25 kr, totalavgiften blir 550 kr. 
 
16. Fastställande av/beslut om: 

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan  
Mötesordförande finner frågan med ja besvarad. 

b. Beslut om styrelsens rambudget 2011 
Kassören reviderade rambudgeten så medlemsavgifter beräknas till 26 000 kr eftersom en förening inte 
får ha en beräknad vinst. Mötet beslutade att godkänna styrelsen förslag till rambudget för 2011. 

c. Medlemsavgift för år 2012 
Mötet fastlades medlemsavgiften till 550 kr. 

 
 
 
17. Val av styrelse 

d. Ordförande 1 år - Anne-Christine Stareborn, omval  
e. Vice ordförande - Gunilla Andersson, 1 år kvar 
f. Sekreterare - Camilla Åberg, nyval 2 år 
g. Kassör - Peter Andersson, fyllnadsval 1 år 
h. Ordinarie ledamot 2 år – Eva-Lena Strömberg, nyval 2 år 
i. Ordinarie ledamot 2 år – Annicka Barvestad, omval 2 år 
j. Suppleant 1 år – Jessica Jacobsson, nyval  
k. Suppleant 1 år – Helena Holmström, nyval 1 år 

 
18. Val av revisorer och två revisors suppleanter 1 år 

l. Revisor - Anna Jenwall, omval  
m. Revisor - Karin J son Bulow, omval 
n. Revisorssuppleant - Patrick Mollbrink, omval 
o. Revisorssuppleant - vakant 

 
19. Val av valberedning 
Charlotte Barvestad, sammankallande, 1 år kvar 
Malin Eriksson, 1 år kvar 
Maria Wägner, nyval 2 år 
 
20. Fastställande i stadgeändring förekommande uppgifter 

a. Rasklubbens namn 
Svenska Vit herdehundklubben fastställdes  

b. Styrelsens säte 
Beslutades att styrelsens säte följer sekreteraren  

c. Styrelsen ska bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 3 antal 
ledamöter, 2 antal suppleanter. 
Mötesordförande finner att frågan med ja besvarad 

 
21. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-20 
Mötet beslutade om omedelbar justering  
 



 
 

22. Motioner 
Motion från fgå årsmöte blev felbehandlad, gäller möjlighet för medlem att fullmaktsrösta. 
Årsmötet röstade om följande: 

• Max 2 fullmaktsröster per närvarande medlem – 9 röster 
• 1 fullmaktsröst per närvarande medlem – 8   
• Beslutades att styrelsen ska arbeta, i styrelsens anda, gentemot SBK, för att max 2 icke närvarande 

medlemmar får fullmakts rösta per 1 närvarande medlem. 
 
 
23. Övriga frågor 
Revisorn Karin J son Bulow gav förslag om att införa en ”Händelseblogg” på hemsidan. Beslutades att styrelsen 
ska ha som ambition att titta på detta under året. 
 
 
24. Mötets avslutande   
Mötesordförande C-G Hultin tackade för förtroendet att leda årsmötet i en trevlig klubb och överlämnade 
ordförandeskapet till Anne-Christine Stareborn som tackade alla närvarande och alla som bidragit till 
verksamheten genomförande och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet    Justeras: 
   Mötesordförande 
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