Protokoll fört vid Svenska Schäferhundklubbens årsmöte 2020-03-07
Plats: Scandic Väst, Örebro
Ombud från distrikt:
(Antal röster inom parantes, totalt 19 mandat)
Övre Norrland( 0), Mellannorrland (2) Lennart Högel, Gävleborg (3)Anna Nolén 2 o BrittMarie Hillberg 1, Närke (2)Hanse 1 o Lena Ljungquist 1, Västmanland (2)Lena Sönnerqvist 1
o Louise Lindström 1, Sörmland (3)Katarina Ehrlander 2 o Annika Söderström 1, Stockholm
(4)Rose Hedman 2 o Charlotte Jernbom 2, Östergötland (0), Västra (5)Madeleine Andrén 3 o
Linda Wahlström Andersson 2, Skaraborg (2)Mona Djurfedt 1 o Daniel Nilsson 1, Småland
(3)Björn Forsell 3, Skåne-Blekinge (5)Margareta Eliasson 5, Gotland (0), Värmland (2) Marita
Höglund 1 o Christer Westin 1.
Årsmötesordförande
Thomas Uneholt, SKK
Årsmötessekreterare
Maria Enryd
Ledamöter och suppleanter i CS:
Stefan Dahlgren, Gerd Möllers, Ann Movitz, Maria Enryd, Lars-Göran Larsson
Kansli
Magret Selander
Kommittéer
Bruks: Mikael Lagnevik, Utställning: ingen representant, Pr/Info: Gunilla Sjöberg/ Daniel
Strandberg, Utbildning: Robert Jönsson( återbud), Avel: Mats Höglund, Mental: Reino
Oskarsson
Hedersledamöter:
Mats Höglund, Urban Pettersson, Ingrid Hansson
Revisorer
Mona Olsson
Valberedning
Reino Oskarsson
SBK representant
Anders Östling
Åhörare
Juhani Lamminen, Leif Hjelm, Ove Enryd, Anders Odhner, Urban Pettersson, Pernilla
Lagnevik, Ingrid Hansson.
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Mötets öppnande
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade alla välkomna till dagens årsmötesförhandlingar och
förklarade mötet öppnat.
§1 fastställande av röstlängd.
Upprättad förteckning över röstlängden fastställdes till 33 st mandat. (bilaga 1).
§2 val av årsmötesordförande
På fråga om mötesordförande, meddelande Stefan Dahlgren att Thomas Uneholt, SKK
tillfrågats. Mötet valde Tomas Uneholt till mötesordförande.
§3 Rasklubbens anmälan om protokollförare
Stefan Dahlgren meddelade att styrelsen utsett Maria Enryd till årsmötessekreterare.
§4 val av två justerare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
protokollet,
Valdes Katarina Ehrlander och Rose Hedman.
§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 i december, 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
Ordföranden går igenom VB sida för sida.
Fråga om RAS status.
Fråga om HD index. SBK vill ha ett specifikt för schäferhundklubben, det vill inte
schäferhundklubben.
Vi ska inte avla på C höfter enl CS, SKK godkänner dem.
SSM IGP-FH 3:e platsen, korrigering Ulf Fröjdendahl.
Strategi för att nå uppfödare.
Utbildningskommittéen, Fråga om hur planerna ser ut.
Utställningsstatistik i tabellform saknas. Finns ingen framtagen.
Förslag: Punkter man inte hunnit med i VP bör kommenteras i VB.
b) balans- och resultaträkning
Gicks igenom av kassören. Välpresenterat! Eloge från årsmötesdelegaterna.

Sida 2 av 5

c) revisorernas berättelse
Se bilaga 2
Presentation av Mona Olsson.
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
Resultat- och balansräkningen fastställdes, och årets resultat 125 568 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 Stefan Dahlgren.
Frågor om rasklubbens uppdrag. Noteras och föreslås presenteras på annat sätt till
nästkommande år. Utbildning- Föreningsteknik. CS anser att denna punkt är viktig att
genomföra och har satt datum 2020 05 31. Årsmötet beslutade att ändra datum till
2020 10 01.
Avtal och sponsring- finns det möjlighet att ta fram fler/ andra avtal.
Priomål- medlems rekrytering, ändra ansvariga till distrikt o lokalklubbar.
SKK har infört ngt liknande uppfödarråd- titta vad de skall göra innan vi skapar eget.
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret,
Föredrogs av kassören.
c) medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår
CS föreslog att avgiften är oförändrad (350 kr), 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 enligt § 11.
§13 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Årsmötesordföranden konstaterade att Mål och aktiviteter för 2020, finns att läsa i
verksamhetsplanen.
§14 Val av rasklubbsstyrelse enligt§ 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Årsmötet valde styrelse enligt följande:
a) ordförande
Stefan Dahlgren, 1 år omval, valberedningens förslag.
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b) vice ordförande
Gerd Möller, 1 år kvar
c) sekreterare
Maria Enryd, 2 år nyval, valberedningens förslag
d) kassör
Ann Movitz, 1 år kvar
e) ledamot
Anders Odhner, 2 år nyval, valberedningens förslag
Björn Forsell, förslag från delegater
Sluten omröstning begärd och skall verkställas
Anders 18 röster
Björn
15 röster
Årsmötet beslutade att välja Anders Odhner till ledamot på 2 år.
f) 1:e suppleant
Lars-Göran Larsson, 1 år kvar. Förste suppleant
g) 2:e suppleant
Rolf Karlsson, 2 år nyval, valberedningens förslag
§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Årsmötet beslöt enligt följande:
a) revisorer
Veronika Axelsson, 1 år nyval, sammankallande
Agneta Bergvall, 1 år nyval
b) revisorssuppleant
Mona Olsson, 1 år nyval
Linda Jansson, 1 år nyval
§16 Val av valberedning
Fredrik Steen har 1 år kvar.
Förslag från årsmötet
Reino Oskarsson 1 år sammankallande
Patrik Blomqvist 1 år sammankallande
Henrik Gunnarsson
Sluten omröstning begärd och genomförs för sammankallande
Reino
14 röster
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Patrik

19 röster

Årsmötet beslutade att välja Patrik Blomqvist på 1 år sammankallande och Henrik
Gunnarsson på 2 år.
§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Beslöts om omedelbar justering av §§ 14-16 beslöts.
§18 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 12.
CS förslag 1 Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag. Ikraftträdande 2021 01 01.
Motion 1

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion 2

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Mötets avslutande.
Ordförande, Stefan Dahlgren tackade Thomas Uneholt för hans insats som mötesordförande
och Anders Östling SBK.
Mötet avtackar Urban Pettersson för alla hans år inom klubben.
Avgående styrelsemedlemmar kommer att bli avtackade.

Thomas Uneholt

Maria Enryd

Mötesordförande

Mötessekreterare

Katarina Ehrlander

Rose Hedman

Justeringsman

Justeringsman
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