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Pro
otokoll fört vid Svensk
ka Schäferrhundklubb
bens årsmö
öte 2010-033-13

Om
mbud från distrikt:
d
(Anttal röster inom parante
es, totalt 40 mandat)
Övrre Norrland (3), Mellann
norrland (1)), Gävleborg
g (2), Dalarrna (2), Närkke (1),
Vässtmanland (2), Sörmlan
nd (3), Stoc kholm (6), Västra
V
(4), Nord-Västra
N
a (3),
Ska
araborg (2), Småland (3
3), Skåne-B
Blekinge (5)), Gotland (1
1), Värmlannd (2)
Led
damöter oc
ch supplean
nter i CS:
Bo E
Edoff, Ingrid
d Hansson, Håkan Hvi tman, Mats
s Falkeman,, Jyrki Kyllöönen
dersledamö
öter:
Hed
Bo E
Edoff
Ingrrid Hansson
n
Sun
ne Harlén
Matts Höglund
Håkkan Karlsson
Lasse Larsson
Gäs
ster:
Pete
er Rimsby, Generalsek
kreterare/VD
D SBK,
Judith Bengtssson, ledamo
ot i Förbund sstyrelsen SBK
S
Karin Hellman//Sören Ande
ersson, Åre
ets allrounds
schäfer
Jan Andersson
n
Adjungerade
Urban Petterssson, redaktö
ör, Sune Ha
arlén, kansliiet
Valb
beredninge
en
Håkkan Karlsson sammank
kallande, K.. Ehrlander,, M. Cordeu
us suppleannt
visorer
Rev
Tom
mas Moberg
g, Catharina
a Axenvik
Möttets öppnande
Ord
dförande Bo
o Edoff hälsa
ade alla vällkomna till dagens
d
årsm
mötesförhanndlingar, oc
ch
förkklarade möte
et öppnat.
§1 fastställan
nde av röstlängd.
prättad förte
eckning öve
er röstlängde
en fastställd
des till 40 stt mandat. (bbilaga 1).
Upp
§2 val av två protokollju
usterare - tiillika rösträ
äknare att jämte
j
möteesordföran
nden
justtera protok
kollet,
Vald
des Jarmo Heiskanen och Lars-G
Göran Larss
son.
§3 fråga om årsmötet
å
bllivit stadge
eenligt utly
yst,
Möttet beslutad
de att godkä
änna att års mötet var utlyst
u
stadge
eenligt.
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§4 val av valb
berednings
skommitté o
f
de av försllag
om tre personer för förberedan
till v
valberedning enligt 15 (i),
Årsm
mötet valde
e Lasse Larsson, Åke JJohansson och Frida Larsson.
L
§5 val av ordfförande attt leda årsm
mötets förha
andlingar samt
s
anmäälan om
styrrelsens vall av sekrete
erare,
På ffråga om mötesordföra
m
ande föreslo
ogs och vald
des Jan Andersson. Soom sekreterare
för å
årsmötet an
nmälde Bo Edoff
E
att ce
entralstyrelsen utsett Mats Falkem
man.
nde av dago
ordning,
§6 fastställan
mlagt försla
ag till dagord
dning faststtälldes.
Fram
styrelsens berättelse över det s
sistförflutna
a verksamh
hetsåret,
§7 s
Den
n vid årsmöttet förelagda verksamh
hetsberättelsen för 201
10 gicks igeenom sida fö
ör
sida
a av ordföra
anden. Årsm
mötets synp
punkter ante
ecknades so
om bilaga 2 till detta
prottokoll.
nas berättellse över de
et sistförflu
utna verksa
amhetsårett,
§8 revisorern
aga 2)
(bila
Lästes upp av Catharina Axenvik.
A
K. E
Ehrlander viille ha en åtterkoppling på den anm
märkning revisorerna hhade på förrra
åretts resultat. Underlag
U
sa
aknas vilkett skulle ha delgetts
d
årsmötesdeleggaterna.
Tom
mas Moberg
g informerad
de att detta har rättats till.
§9 fastställan
nde av resu
ultat- och b
balansräkniing och beslut om ekkonomiska
disp
positioner,,
Ressultat- och balansräknin
b
ngen faststtälldes, och
h årets resu
ultat balanseeras i ny
räkn
ning.
§10
0 fråga om ansvarsfriihet för sty
yrelsens led
damöter,
Möttet beslutad
de enhälligt att bevilja d
den avgående styrelsen ansvarsffrihet.
§11 genomgå
ång av verk
ksamhetsp
plan och bu
udget för in
nnevarandee
verk
ksamhetså
år samt inriiktning av v
verksamhe
eten och bu
udget för n
nästkom
mmande ve
erksamhets
sår,
Den
n vid årsmöttet förelagda verksamh
hetsplanen för år 2010 och 2011 fföredrogs.
2 genomgå
ång av motioner avgiv
vna av disttrikt och medlemmar vilka
§12
styrrelsen bedömt ger ko
onsekvense
er för verks
samhet och ekonomii, jämte
styrrelsens yttrande överr dessa,
Kon
nstaterades att inga sådana motio
oner förelåg.
3 styrelsen
ns förslag till medlem savgifter fö
ör närmastt kommand
de
§13
verk
ksamhetså
år,
Se C
CS förslag 2.
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§14
4 fastställa
ande av / be
eslut om:
a) verksam
mhetsplan o
och budgett för inneva
arande verrksamhetså
år,
Årsmötett beslutade
e fastställa verksamhet
v
tsplan och bbudget.
Budget fö
ör 2010 och
h 2011 skall ses som en
e rambudgget där CS skall
s
sträva attt få denna i balans.
Sd Västrra reservera
ade sig mot delposten avseende
a
V
VM-laget.
b inriktnin
b)
ng för nästk
kommande
e verksamh
hetsår ( inkkl.
förändringar av ko
ommittéverrksamhet ),
Årsmötett beslutade
e att fastställa inriktning
gen för nästtkommande
e år,
dock med ett antal ttillägg, vilka
a redovisas i bilaga 2
c) medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Mötet be
eslutade efte
er votering ( 34 Ja, 6 Nej
N = Sörmlland,
Skaraborrg, Gotland ) att medlem
msavgiften höjs med 225:- fr o m 2011,
enligt CS
S förslag 2.
d motione
d)
er enligt pu nkt 12
Inga mottioner förelå
åg.
Bo Edofff lämnade m
mötet.

§15
5 val av:
astställdes till
t 39 manddat
Gottland lämnade mötet kll 18:00. Rösstlängden fa
Årsm
mötet beslu
utade enligtt följande:
a) ordföran
nde i centra
alstyrelsen
n
Tomas Moberg,
M
nyvval 2år
b vice ordförande i c
b)
centralstyre
elsen
Leif Eina
arsson, kvarrstår manda
atperioden 1 år
c) sekreterrare i centrralstyrelsen
n
Mats Falkeman, nyvval 2 år
d kassör i centralsty
d)
yrelsen
atperioden 1 år
Håkan Hvitman kva rstår manda
e) en ordin
narie ledam
mot i centra
alstyrelsen
Jyrki Kylllönen fyllna
adsval 1 år
f))

kommitttéordförand
de alt att uppdra till centralstyre
c
elsen att
tillsätta dessa
Årsmöte
et valde, i e
enlighet me
ed valbered
dningens fförslag:
Utställniing
Ingrid Ha
ansson nyva
al 1 år.
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Bruks
Magret Selander
S
nyyval 1 år
Avel/Hällsokommitttén
Mats Hög
glund, omva
al 1 år
dom
Arbetsgrupp Ungd
Mathilda Edblom nyyval 1 år
Ann-Cath
hrine Anderrsson nyval 1 år
Dennis Lindberg
L
kva
arstår som mentor i gru
uppen.
g två supp
g)
pleanter i c
centralstyre
elsen med angivandee av den
ordning i vilken su
uppleantern
na har att tjjänstgöra ((jmf , §9.1 i
stadgan)
Dennis Lindberg
L
kva
arstår mand
datperioden
n 1 år
Nina Pry
ytz nyval 2 å
år
vå revisors
h) två revis
sorer och tv
suppleante
er,
Alf Andersson nyvall 1 år
Anders Carlsson
C
nyyval 1 år
Britta Lew
win-Schmid
dt omval 1 år
å
Diana Hiltunen omvval 1 år
i))

valbered
dning om trre persone
er varav en sammankkallande jäm
mte
suppleant,
Håkan Karlsson,
K
2å
år kvar
Kattis Eh
hrlander, 1 å
år kvar
Stefan Dahlgren,
D
nyyval, 3 år
Mikael Cordeus,
C
nyvval, 1 år, su
uppleant

j))

ombud jämte
j
supp
pleanter på
å ett år till fö
örbundet kkongress eller
e
uppdrag
g till centra
alstyrelsen att inom sig utse desssa,
Årsmötett beslutade
e att centralstyrelsen utser dessa.

6 fråga om omedelbar justering av punkt 14-15,
1
§16
Mötet beslutade
b
om
o omedelb
bar justering
g av dessa paragrafer.
§17
7 av schäfe
erdistrikt och medlem
mmar angiv
vna motioner, som ej behandlats
und
der punkt 12 och 14 jä
ämte styrellsens yttra
ande över dessa,
d

Mottion 1

Årsmötet biföll
b
motion
nen i enlighe
et med motionären ochh CS yttrand
de
Följande distrikt biföll m
motionen: Gävleborg
G
(1 röst), Dal arna, Närke
e
Västmanlan
nd, Sörmlan
nd, Stockho
olm, Nord Västra,
V
Smååland, Skåne
eBlekinge
Följande av
vslog motio
onen: Övre Norrland,
N
Mellannorrlan
M
nd, Gävlebo
org
(1 röst), Vä
ästra, Värmlland, Skaraborg
Röstresulta
at: 26 mand
dat biföll av totalt 39
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Mottion 2

Årsmötet biföll
b
motion
nen i enlighe
et med motionären ochh CS yttrand
de
Röstresulta
at: 39 mand
dat bifaller av
a totalt 39

Mottion 3

Årsmötet avslog
a
motio
onen i enlig
ghet med CS
S yttrande.
Följande distrikt avslog
g motionen: Mellannorrrland, Gävleeborg,
Västra,
Dalarna, Nä
ärke, Västm
manland, Sö
örmland, Vä
ästra, Nord V
Skaraborg, Småland, S
Skåne-Blek
kinge, Värm
mland
Röstresulta
at: 30 mand
dat avslog av totalt 39

Mottion 4

Årsmötet avslog
a
motio
onen i enlig
ghet med CS
S yttrande.
Följande distrikt avslog
g motionen: Övre Norrrland, Mella nnorrland,
Gävleborg, Dalarna, N
Närke, Västm
manland, Västra, Smålland, Skåne
eBlekinge, Värmland
V
Röstresulta
at: 25 mand
dat avslog av totalt 39

Mottion 5

Årsmötet avslog
a
motio
onen i enlig
ghet med CS
S yttrande.
Följande distrikt avslog
g motionen:Övre Norrland, Mellannnorrland,
Gävleborg, Dalarna, N
Närke, Västm
manland, Västra, Skara
raborg,
Småland, Skåne-Bleki
S
inge, Värmlland
Röstresulta
at: 27 mand
dat avslog av totalt 39

Mottion 6

Årsmötet biföll
b
motion
nen i enlighe
et med CS yttrande.
y
Följande distrikt biföll m
motionen: Mellannorrla
M
and,
Dalarna, Sö
örmland, Sttockholm, Nord
N
Västra, Småland, SkåneBlekinge, Värmland
V
Röstresulta
at: 25 mand
dat biföll av totalt 39

Mottion 7

Årsmötet biföll
b
motion
nen i enlighe
et med CS yttrande.
y
Följande distrikt biföll m
motionen:M
Mellannorrland,
Gävleborg, Dalarna, N
Närke, Sörm
mland, Stock
kholm, Smååland, SkåneBlekinge, Värmland
V
Röstresulta
at: 27 mand
dat biföll av totalt 39

Mottion 8

Årsmötet avslog
a
motio
onen i enlig
ghet med CS
S yttrande.
Följande distrikt avslog
g motionen:Övre Norrland, Mellannnorrland,
Dalarna, Nä
ärke, Västm
manland, Vä
ästra, Nord Västra, Skaaraborg,
Småland, Skåne-Bleki
S
inge, Värmlland
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Röstresulta
at: 28 mand
dat avslog av totalt 39
Mottion 9

Årsmötet avslog
a
motio
onen i enlig
ghet med CS
S yttrande.
Följande distrikt avslog
g motionen:Övre Norrland, Mellannnorrland,
Gävleborg, Dalarna, N
Närke, Västm
manland, Stockholm, V
Västra, Nord
d
Västra, Ska
araborg, Sm
måland, Skå
åne-Blekinge, Värmlan d
Röstresulta
at: 34 mand
dat avslog av totalt 39

Mottion 10

Årsmötet avslog
a
motio
onen i enlig
ghet med CS
S yttrande.
Följande distrikt avslog
g motionen:Övre Norrland, Mellannnorrland,
Gävleborg, Dalarna, N
Närke, Västm
manland, Västra, Nordd Västra,
Skaraborg, Småland, S
Skåne-Blek
kinge, Värm
mland
Röstresulta
at: 30 mand
dat avslog av totalt 39

Mottion 11

Motionären drar tillba
nen.
aka motion

Mottion 12

Årsmötet gav
g i uppdra
ag åt CS attt arbeta i motionärens anda.

Mottion 13

Årsmötet avslog
a
motio
onen.
Följande distrikt avslog
g motionen:Övre Norrland, Mellannnorrland,
Gävleborg, Västmanla
and, Sörmla
and, Västra, Nord Västrra, Skarabo
org,
Skåne-Blek
kinge, Värm
mland
Röstresulta
at: 27 mand
dat avslog av totalt 39

CS Förslag 1 Årsmötet biföll CS försslag
CS Förslag 2 Se §14 c
§18
8

v centralsttyrelsen hä
andra ärend
den, som av
änskjutits ttill mötet elller i
övrigt uppta
ö
agits på da
agordninge
en. Sådana ärenden sskall före
utgången av
v föregåen
nde verksam
mhetsår sk
kriftligen haa anmälts till
t
centralstyre
elsen.
a)

Årets allro
ound Schäffer
Tilldelades Karin Hellm
man/Sören Andersson,
A
, Ursviken fö
för:
GÅRDENS T
TOSCA reg.nr.S16945/
/2007
QUATTROG

som förutom
m titeln, avv Agrias VD Monica Dreijer mottogg ett heders
spris
(check) sa
amt Svenskka Schäferh
hundklubben
ns hedersprris (pokal).
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Möttets avsluta
ande.
Tom
mas Moberg
g tackade Ja
an Anderssson för hans
s insats som
m mötesordfförande, oc
ch
tackkade samtid
digt av centrralstyrelsen
ns mångårig
ga ledamot Ingrid Hanssson för
förtjjänstfulla insatser inom
m centralstyrrelsen.
Tom
mas Moberg
g förklarade
e därefter årrsmötet för avslutat.
a

Jan Andersson
n
Möttesordförande

Mats Falkeeman
Mötessekreeterare

Justteringsmän:

Jarm
mo Heiskan
nen

Lars-Görann Larsson

