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Mötets öppnande
Ordförande Leif Einarsson hälsade alla välkomna till dagens årsmötesförhandlingar,
och förklarade mötet öppnat.
§1 fastställande av röstlängd.
Upprättad förteckning över röstlängden fastställdes till 34 st mandat. (bilaga 1).
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§2 val av årsmötesordförande
På fråga om mötesordförande, meddelande Leif Einarsson att Thomas Uneholt, SKK
utsetts.
§3 Rasklubbens anmälan om protokollförare
Leif Einarsson meddelade att styrelsen utsett Mats Falkeman
§4 val av två justerare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
protokollet,
Valdes Katarina Ehrlander och Therese Steen.
§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av valda delegater och av
personer enligt §7 moment 6
Beslutsrätt enligt mandatfördelningen bilaga 1. Övriga närvarande har yttranderätt.
§6 fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst,
Konstaterades att annons var införd i Svensk Schäferhundtidning, kallelse utskickad
till samtliga distrikt, samt på Schäferhundklubbens hemsida och således utlysts på ett
korrekt sätt.
§7 fastställande av dagordning,
Framlagt förslag till dagordning fastställdes av årsmötet.
§8 genomgång av:
a) verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av
mål och uppdrag från föregående årsmöte
Förtydligande sid 9, angående Draghundsförbundets gåva av en cykel. Cykeln finns
på Sd Västra.
Rättelse sid 13 avseende ”Registreringssiffror”. Skall stå ”..överensstämmer väl med
målsättningen enligt rasförslaget”.
Sid 13, diskuterades tabellen avseende HD/ED statistik. Konstaterades att
frekvensen av HD/ED har minskat, vilket är positivt.
Sid 14, avseende klubbens mästerskap. Det är viktigt att representant från
centralstyrelsen är delaktiga på plats, vid dessa arrangemang. URMA har en viktig
roll för fotografering och reportage. Styrelsen beklagade att uppslutningen varit klent
under 2018.
Sid 14. Synpunkt på att IPO Nordic style saknas i berättelsen.
Sid 15. Fråga kom upp om hur många som anmält till ”Årets allroundschäfer”,
kansliet svarade att 3 st. inkommit under året.
Sid 17 angående MH Beskrivningar. Rättelse, skall stå ”Habo” ej ”Bankeryd”.
Sid 18 angående utställningskommittén, förtydligande att även Ulrica Barck deltog
som domare i barn med hund.
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b) balans- och resultaträkning
Gicks igenom av kassören.
c) revisorernas berättelse
Se bilaga 2
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
vinst eller förlust.
Resultat- och balansräkningen fastställdes, och årets resultat -175.245,40 kr,
balanseras i ny räkning.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
På fråga om ansvarsfrihet beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§11 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a) mål,
Föredrogs av Leif Einarsson.
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget
för det närmast följande verksamhetsåret,
Föredrogs av Leif Einarsson
c) medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår
CS föreslog att avgiften är oförändrad, vilket årsmötet beslutade.
d) andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan
ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Punkten utgår
§12 Beslut i ärendet enligt punkt 11
Årsmötet fastställde mål, rambudget samt preliminär rambudget för nästkommande
verksamhetsår och medlemsavgifter.
§13 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Årsmötesordföranden konstaterade att Mål och aktiviteter för 2019, finns att läsa i
verksamhetsplanen.
§14 Val av rasklubbsstyrelse enligt§ 8 moment 1 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Årsmötet beslöt enligt följande:
a) ordförande
Stefan Dahlgren, 1 år nyval.
b) vice ordförande
Gerd Möller, valberedningens förslag (Reservation Eva Köhlström, valberedningen)
Rebecca Frendin, årsmötets förslag
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Efter sluten omröstning erhöll:
Gerd Möller, 22 röster
Rebecca Frendin, 12 röster
Årsmötet valde Gerd Möller, 2 år nyval
c) sekreterare
Mats Falkeman, 1 år kvar
d) kassör
Ann Movitz, 2 år nyval
e) ledamot
Gunnar Furvik, 1 år kvar
f) 1:e suppleant
Maria Enryd, 1 år kvar
g) 2:e suppleant
Lars-Göran Larsson, valberedningens förslag
(Reservation Eva Köhlström, valberedningen)

Bo Edoff årsmötets förslag
Efter sluten omröstning erhöll:
Lars-Göran Larsson 19 röster
Bo Edoff 15 röster
Årsmötet valde Lars-Göran Larsson, 2 år nyval
§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Årsmötet beslöt enligt följande:
a) revisorer
Mona Olsson, 1 år omval, sammankallande
Linda Jansson, 1 år nyval
b) revisorssuppleant
Henrik Gunnarsson, 1 år nyval
Margareta Eliasson, 1 år nyval
Uppdrogs till nya valberedningen att inkomma med ytterligare en
revisorssuppleant.
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§16 Val av valberedning
Daniel Nilsson (Sd Skaraborg) valdes under denna paragraf som rösträknare pga.
Katarina Ehrlander var föreslagen till valberedningen.
Årsmötet beslöt enligt följande:
Reino Oskarsson, 1 år kvar, sammankallande
Johnny Dikermyr, 1 år kvar
Fredrik Steen och Katarina Ehrlander föreslogs av årsmötet att ingå i
valberedningen.

Efter sluten omröstning erhöll:
Fredrik Steen, 26 röster
Katarina Ehrlander, 8 röster
Årsmötet valde Fredrik Steen, till valberedningen 2 år nyval
§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Omedelbar justering beslöts.
§18 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 12.
CS förslag 1

Årsmötet avslog CS förslag

Motion 1

Årsmötet strök motionen i enlighet med CS yttrande.

Motion 2

Motionären drar tillbaka motionen.

Motion 3

Årsmötet strök motionen i enlighet med CS yttrande.

Motion 4

Motionären drar tillbaka motionen.

Motion 5

Motionären drar tillbaka motionen.

Motion 6

Motionären drar tillbaka motionen.

Mötets avslutande.
Avgående ordförande, Leif Einarsson tackade Thomas Uneholt för hans insats som
mötesordförande
Med stöd av årsmötet delade avgående ordförande ut förtjänsttecken enligt:
Mats Höglund, silver samt guld
Henrik Gunnarsson, brons
Leif Einarsson tilldelades guld
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Thomas Uneholt
Mötesordförande

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Justeringsmän:

Katarina Ehrlander

Therese Steen
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