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Protokoll fört vid Svenska Schäferhundklubbens årsmöte 2012-03-10
Plats: Tre Rosor, Rosersberg
Ombud från distrikt:
(Antal röster inom parantes, totalt 32 mandat)
Övre Norrland (2), Mellannorrland (1), Gävleborg (1), Dalarna (2), Närke (1),
Västmanland (2), Sörmland (2), Stockholm (4), Västra (3), Nord-Västra (3),
Skaraborg (2), Småland (3), Skåne-Blekinge (4), Gotland (0), Värmland (2)
Ledamöter och suppleanter i CS:
Anneli Hultman, Håkan Hvitman, Mats Falkeman, Nina Prytz, Peter Edman,
Patrick Petersson.
Hedersledamöter:
Bo Edoff
Ingrid Hansson
Sune Harlén
Mats Höglund
Göran Wessman
Gäster:
Ingela Stjernquist, AGRIA
Adjungerade
Urban Pettersson, redaktör, Sune Harlén, kansliet
Valberedningen
Stefan Dahlgren
Revisorer
Anders Carlsson, Leif Hjelm
Övriga deltagare:
Staffan Thorman, SBK:s ordförande
Mötets öppnande
Tf ordförande Anneli Hultman hälsade alla välkomna till dagens
årsmötesförhandlingar, och förklarade mötet öppnat.
§1 fastställande av röstlängd.
Upprättad förteckning över röstlängden fastställdes till 32 st mandat. (bilaga 1).
§2 val av två protokolljusterare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden
justera protokollet,
Valdes Kattis Ehrlander och Barbro Reberg .
§3 fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst,
Konstaterades att annons var införd i Svensk Schäferhundtidning, kallelse utskickad
till samtliga distrikt, samt på Schäferhundklubbens hemsida på Internet, och således
utlysts på ett korrekt sätt.
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§4 val av valberedningskommitté om tre personer för förberedande av förslag
till valberedning enligt 15 (i),
Årsmötet valde Magret Selander, Fredrik Steen och Lars-Göran Larsson.
§5 val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om
styrelsens val av sekreterare,
På fråga om mötesordförande föreslogs och valdes Per-Inge Johansson (SKK). Som
sekreterare för årsmötet anmälde Anneli Hultman att centralstyrelsen utsett
Mats Falkeman.
§6 fastställande av dagordning,
Framlagt förslag till dagordning fastställdes av årsmötet.
§7 styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,
Den vid årsmötet förelagda verksamhetsberättelsen för 2011 gicks igenom sida för
sida av ordföranden.
§8 revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,
Lästes upp av Anders Carlsson.
§9 fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska
dispositioner,
Resultat- och balansräkningen fastställdes, och årets resultat balanseras i ny
räkning.
§10 fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
På fråga om ansvarsfrihet beslutade årsmötet att bevilja den avgående styrelsen
ansvarsfrihet.
§11 genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande
verksamhetsår samt inriktning av verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår,
Den vid årsmötet förelagda verksamhetsplanen och budgeten för år 2012 och 2013
gicks igenom.
§12 genomgång av motioner avgivna av distrikt och medlemmar vilka
styrelsen bedömt ger konsekvenser för verksamhet och ekonomi, jämte
styrelsens yttrande över dessa,
Konstaterades att några sådana ej förelåg.
§13 styrelsens förslag till medlemsavgifter för närmast kommande
verksamhetsår,
Styrelsen meddelade att avgifterna blir oförändrade.
§14 fastställande av / beslut om:
a) verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår,
Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget.
b) inriktning för nästkommande verksamhetsår(inkl. förändringar
av kommittéverksamhet),
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Årsmötet fastställde inriktningen för nästkommande år.
c) medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Se §13.
d) motioner enligt punkt 12
Inga motioner förelåg.

§15 val av:
Årsmötet beslöt enligt följande:
a) ordförande i centralstyrelsen
Anneli Hultman, nyval 2 år.
b) vice ordförande i centralstyrelsen
Reino Oskarsson, fyllnadsval 1 år
c) sekreterare i centralstyrelsen
Nina Prytz, nyval 2 år
d) kassör i centralstyrelsen
Håkan Hvitman, 1 år kvar
e) en ordinarie ledamot i centralstyrelsen
Klaus Ostheller, fyllnadsval 1 år
f)

kommittéordförande alt att uppdra till centralstyrelsen att tillsätta
dessa
Årsmötet valde enligt följande:
Utställning
Ingrid Hansson omval 1 år
Bruks
Thomas Fröding omval 1 år
Avelskommittén
Mats Höglund, omval 1 år
g) två suppleanter i centralstyrelsen med angivande av den
ordning i vilken suppleanterna har att tjänstgöra (jmf , §9.1 i
stadgan)
Cecilia Paulson, nyval 2 år.
Åke Johansson, fyllnadsval 1 år
h) två revisorer och två revisorsuppleanter,
Anders Carlsson, revisor, omval 1 år
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Leif Hjälm, revisor, omval 1 år
Britta Levin-Schmidt, revisor suppl, omval 1 år
Diana Hiltunen, revisor suppl, omval 1 år

i)

valberedning om tre personer varav en sammankallande jämte
suppleant,
Magret Selander, ledamot, fyllnadsval 1 år (sammankallande)
Kattis Ehrlander, ledamot, nyval 2 år
Marcus Blomquist, ledamot, nyval 1 år
Mats Falkeman, suppleant, nyval 1 år

j)

ombud jämte suppleanter på ett år till förbundet kongress eller
uppdrag till centralstyrelsen att inom sig utse dessa,
Årsmötet beslöt att centralstyrelsen utser dessa.

§16 fråga om omedelbar justering av punkt 14-15,
Omedelbar justering beslöts.
Sd Skaraborgs två ombud lämnade förhandlingarna. Kvarvarande mandat således
30 st.

§17 av schäferdistrikt och medlemmar angivna motioner, som ej behandlats
under punkt 12 och 14 jämte styrelsens yttrande över dessa, samt
Motion 1

Årsmötet avstyrker motionen i enlighet med CS yttrande.

Motion 2

Årsmötet avstyrker motionen i enlighet med CS yttrande.

Motion 3

Årsmötet avstyrker motionen i enlighet med CS yttrande.

Motion 4

Motionen faller, ej stadgeenlig

Motion 5

Motionen faller, ej stadgeenlig

CS förslag till årsmötet drogs tillbaka.
CS/Centrala utställningskommitténs förslag till årsmötet
1. Ändring av att ”fylla år” samma dag som åldersklassen tillåter
Årsmötet bifaller förslaget
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2. Ändring av antalet individer till 4 i Avels- och Uppfödarklass
Årsmötet bifaller förslaget
3. Veteranklass på SSM
Årsmötet avslår förslaget
4. Känd Ed-status
Årsmötet bifaller förslaget

§18

andra ärenden, som av centralstyrelsen hänskjutits till mötet eller i
övrigt upptagits på dagordningen. Sådana ärenden skall före
utgången av föregående verksamhetsår skriftligen ha anmälts till
centralstyrelsen.
a)

Stadgar
Stefan Dahlgren informerade om status avseende stadgarna, och
föreslog att frågan bordlägges, vilket årsmötet biföll.

b)

Underskott SM2011
Diskussion fördes avseende 2011 års resultat. Efter votering, med
röstsiffrorna 18/11 (en nedlagd), fastställdes att Sd Skåne/Blekinge
samt Centralstyrelse delar på underskottet med hälften var (50/50
fördelning).

Mötets avslutande.
Innan mötet avslutades, informerade Anneli Hultman om att centralstyrelsen föreslår
årsmötet att utnämna Mats Falkeman samt Håkan Hvitman till hedersledamöter i
Svenska Schäferhundklubben. Årsmötet biföll förslaget.
Vidare tackade ordförande Anneli Hultman Per-Inge Johansson för hans insats som
mötesordförande.

Per-Inge Johansson
Mötesordförande

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Justeringsmän:

Kattis Ehrlander

Barbro Reberg

