MÖTESPROTOKOLL

Årsmöte SVK Östra
Datum: 11 mars 2018
Plats: Tallmilan, Rosersbergs Jaktskytteklubb
Tid: 13.00
1

Ordföranden öppnar mötet

2

Godkännande av dagordningen

Magnus Eklund öppnar mötet.

Dagordningen godkänd med tillägg på punkt 14 där .

3

Justering av röstlängd

4

Val av ordförande för mötet

5

Val av sekreterare för mötet

Fastställd röstlängd 21 stycken.
Peter Ehrenheim valdes som ordförande.
Marie Sallander valdes som sekreterare.

6

Val av 2 justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande
justerar protokollet
Peter Ehrenheim, Tommy Andersson, Kjell Mattsson.
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Årsmötets behöriga utlysande

8

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Behörigt utlyst 22/1 via mail, hemsida och Facebook.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkänd.
Resultat- och balansräkningen
Peter gick igenom resultat- och balansräkningen. Ett plus på ca 25.000 kr under 2017. Den stora
kostnaden är fältproven, den största inkomsten är de särskilda proven.
Revisionsberättelse
Revisorn Christer Hallgren anser att räkenskaperna är i sin ordning. Revisionsberättelsen bifogas detta
protokoll.
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Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens
förslag till resultatdisposition
Resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition fastställdes av årsmötet.
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Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen

11

Beslut om att godkänna styrelsens förslag på verksamhetsplan

Beviljades.

Vi gick igenom verksamhetsplanen och den godkändes.
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Beslut om styrelsens förslag till budget

13

Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte

14

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt valberedningens
förslag

Budgeten fastställdes.

Magnus Eklund omval 1 år.

Ordinarie:

Carl Arosenius – omval 2 år
Marie Sallander – omval 2 år
Sofia Lingegård – sitter kvar 1 år till, valdes förra året på 2 år
Anette Paulsson – sitter kvar 1 år till, valdes förra året på 2 år
Frida Aldor – sitter kvar 1 år till, valdes förra året på 2 år
Suppleanter: Ellen Vesterlund - omval 1 år
Christina Tall - omval 1 år
Helene Hederstedt - omval 1 år
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Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag

16

Val av valberedning med 3 ledamöter, varav en sammankallande, för att
förbereda de val som ska förekomma vid nästa ordinarie årsmöte

Ordinarie Elisabeth Manninger - nyval 1 år
Ordinarie Mats Hård - nyval 1 år
Suppleant Malin Stockman - nyval 1 år
Suppleant Ola Holmberg – nyval 1 år

Valberedningen har under 2017 bestått av Kristina Ogeborg, Tommy Andersson samt Ulf Rosberg.
Kristina och Ulf sitter gärna kvar, medan Tommy avgår.
Ulf Rosberg – omval 1 år, sammankallande
Kristina Ogeborg – omval 1 år
Katrin Henriksson – nyval 1 år
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Val av delegater till fullmäktige 2017

18

Övriga ärenden som av lokalavdelningens styrelse har hänskjutits till årsmötet,
eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet

Ellen Vesterlund och Magnus Eklund redan valda delegater till fullmäktige. Marie Sallander och Roger
Lundkvist är reserver. Val av delegater till år 2019 skjuts till årsmötet 2018.

- Motion om viltspårprov. Styrelsen avslår motionen. Styrelsen kan ha uppdaterad flik på hemsidan
med domare.
- Styrelsen påmindes om att SVK’s huvudstyrelse gått ut med enhetliga stadgar till alla
lokalavdelningar. Vi i lokalstyrelsen måste framöver följa dessa stadgar. Typstadgarna godkändes.
-Pressmeddelande från styrelsen ang Lars Thulin och hans domaruppdrag. Avgått på EGEN begäran
som domare.
- Nyinflyttad domare i Östra Jörgen Rönnberg. Lasse Thulin och Ola Granath slutar som domare i
Östra. Vi skickar med synpunkter till Rolf Grönstedt i HS att vi gärna ser att en ny domarutbildning
sker snarast.
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Information från huvudstyrelsen

- Rolf Grönstedt informerar. Ulla Eckerberg ny hedersmedlemmen i SVK, den andra
hedermedlemmen i livet är Kenneth Sundvall.
- Samarbete Östra och Gotland väl genomfört samarbete på Riksprovet.
- SVK 2017 100-årsjubileum gick ekonomiskt plus. Massa evenemang år 2017.
- Jubileumskampen skapades år 2017, där tävlingsmomentet Vilstpårmästaren ska göras även år
2018.
- SVK god ekonomi ca 2500 medlemmar. Östra näst största lokalavdelningen efter mellansvenska
avdelningen (ca 400 medlemmar).
- Två delegater till fullmäktige från varje lokalavdelning, fullmäktige sker vartannat år.
- Huvudstyrelsen består av 6 ord ledamöter, 1 suppleant, 1 ordförande och en extern kassör. Nu
behöver huvudstyrelsen just nu webredaktör och kassör.
- Framför gärna kritik till funktionärer direkt till den det berör så att vi kan förbättra oss om det

behövs. Framför gärna även beröm när något är bra.
- Prov i Sverige arrangerade med hjälp av utländska klubbar/domare/regelverk. Dessa prov ”gills
inte” i Sverige. Enligt FCI får inte ett land arrangera prov i ett annat land. SKK stambokför inte prov
som ej är fastställda enligt svenska regler.
- Index för HD för strävhårig vorsteh nytt. Viktigt att alla ökar andelen röntgade hundar i raserna,
extra viktigt i strävhårig vorsteh som nu ska utvärderas i HD-indexet.
- Nytt anmälningssystem på gång troligen klart till hösten 2018.
- Ny hemsida med en gemensam portal för alla lokalklubbar klart senare år 2018.
- Riksprov fjällprov mellansvenska år 2018.
- År 2019 central exteriördomarkonferens.
- År 2020 central jaktprovsdomarkonferens.
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Avtackning av avgående styrelseledamöter
Revisor Christer Hallgren, provredovisare Eva Nagy och provsekreterare Sanna Eklund avgår. Ingen
av dessa närvarande men vi tackar dem för deras jobb.
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Utdelning av diplom och priser
Pokalfogde Helene Hederstedt delade ut diplom och priser. Resultat publiceras på hemsidan.
Årets funktionärer 3 stycken – Frida Aldor, Per Ekenbäck och Roger Lundqvist. Frida nomineras även
vidare till årets funktionär från Östra till huvudstyrelsen.
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Årsmötets avslutning
Mötet avslutades.

Årsmötet justerades direkt på plats av ordförande Magnus Eklund samt nedanstående personer
-----------------------------------------------------Årsmötesordförande Peter Ehrenheim
-----------------------------------------------------Justerare Tommy Andersson
-----------------------------------------------------Justerare Kjell Mattsson

