
Protokoll för Rasklubben och Dansk-Svensk Gårdshunds årsmöte söndagen den 18 

mars 2018 i SKKs lokaler i Rotebro. 
 

 

1. Mötet öppnas. 
Årsmötet öppnades av ordförande Susanne Fagrell, som hälsade alla välkomna. 

 

2. Justering av röstlängd. 
Röstlängden justerades och godkändes. 30 röstberättigade medlemmar var närvarande. 

 

3. Val av mötesordförande. 
Bo Edoff valdes till mötesordförande. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare. 
Styrelsen anmälde Eva Wieslander till protokollförare. 

 

5.Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 

justera protokollet. 
Maja Lind och Jan Talts valdes till justerare tillika rösträknare. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttrandefrihet förutom av vald delegat/klubbens medlemmar 

och av personer enligt paragraf 7 mom. 4. 
Bo Edoff och klubbmedlemmarna enligt röstlängd deltog på årsmötet. Utöver dessa inga 

andra personer. 

 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

8. Fastställande av dagordningen. 
Årsmötet fastställde dagordningen. 

 

9. Styrelsens årsredovisning med balans-och resultaträkning, redogörelse för arbetet 

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, 

revisionsberättelse och arbetet med avelsfrågor redovisades. 

 

Styrelsen hade i uppdrag från årsmötet 2017 att se över kostnaden för hemsidan. 

Avtalet med tidigare ansvarig har sagts upp o styrelsen sköter själva hemsidan till en 

försumbar kostnad. 

 

På uppdrag av både årsmötet 2017 och SKK har samarbete med Danmark inletts om 

presentation till FCl av rasen. 

 

Årsmötet beslöt att de medlemmar, som så önskar, skall stå med på klubbens uppfödarlista. 

Styrelsen har verkställt detta. 

 

Idag gäller den motion som föreslogs på årsmötet 2017 att index ska gälla där den ena 

föräldern har HD C. 

 



Styrelsen fortsätter samarbetet med tryckeriet i Hässleholm efter jämförelse med andra 

tryckerier. 

 

En höjning av medlemsavgiften föreslogs för 2018. Huvudmedlemskap 300 kr, 

familjemedlem 100 kr, utlandsboende 380 kr och gåvomedlemskap 150 kr. Detta har 

genomförts. 

 

2017s rasspecial ägde rum i Tånga Hed den 21-23 juli. SGVKs utställning i Piteå, som  

klubben är ansvarig för hade 30 hundar anmälda. 

 

Klubben har haft fyra möten för avelsintresserade på olika orter och arbetet med avelsfrågor 

fortsätter. 

 

Årsmötet beslutade att man tagit del av årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och 

resultaträkning, arbetet med avelsfrågor och revisorernas berättelse. Årsmötet godkände alla 

punkter. 

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
Årsmötet godkände styrelsens balans- och resultaträkning och att föra över 2017 års vinst till 

ny räkning. 

 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
Bifalles av mötet. Se punkt 9. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Enhälligt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2017. 

 

13A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Styrelsens verksamhetsplan för 2018 fastställdes. 

 

13B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till rambudget för 2018. 

 

13C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
Beslutades att avgifterna för 2019 skall vara oförändrade. 

 

14. Stadgeändringar 2018. 
Beslutades ge styrelsen i uppdrag att anpassa stadgarna till SGVKs nya typstadgar för 

rasklubb. 

 

15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
Styrelsen består av en ordförande, åtta ordinarie ledamöter och en suppleant. 

 

16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 

paragraf 8, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 

Ordförande.                        Susanne Fagrell.  1 år, omval 

Ledamot.  Eva Wieslander.  2 år, nyval 

Ledamot.  Catrin H Karlsson.  2 år, nyval 



Ledamot.  Linda Heintie.  2 år nyval 

Ledamot.  Agneta Wändell.  2 år nyval  

Suppleant.  Marja Karlsson.  1 år nyval 

 

Ledamöter med kvarstående mandat: 

Ledamot.  Magnus Elmvik.  1 år 

Ledamot.  Maja Lind.   1 år 

Ledamot.  Irene Alvarsson.  1 år 

Ledamot.  Anna Dahl.   1 år 

 

17. Val av två revisorer och två suppleanter (paragraf 9 i stadgarna) 
Revisor.  Sandra Lindhagen.  1 år nyval 

Revisor.  Lisbeth Eriksson-Niss.  1 år nyval 

Suppleant.  Angelica Lauth.  1 år nyval 

Suppleant.  Siw Synnerman.  1 år nyval 

 

18. Val av valberedning (enligt paragraf 10 i stadgarna) 
Sammankallande. Monica Rehnberg.  1 år 

Ledamot.  Susanna Sveed.  1 år 

Ledamot.  Sofia Westergren Larsen.  2 år omval 

 

19.Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-19. 
Beslutades om omedelbar justering av punkterna 14-19. 

 

20.Motioner som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. 

 

Motion om inköpsrutin/ fakturahantering. 

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen, vilket gjordes. 

 

Motion om att bifoga balans- och resultatrapport med styrelseprotokoll. 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen, vilket gjordes. 

Revisorerna granskar ekonomin och alla medlemmar har full insyn i ekonomin vid årsmöten. 

 

Motion om förändring som påverkar avelsrekommendationer/RAS. 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen, vilket gjordes. Inga beslut som går emot 

SKKs avelsrekommendationer har fattats. Avelsråd och avelsgruppen har styrelsens 

fulla stöd och förtroende i den frågan. 

 

Motion om möjlighet att efterbeställa kalendrar. 

Yrkandet att aktivitetsombuden ska få en kalender som uppskattning för sitt engagemang, 

bifalles av styrelsen. Årsmötet beslutade bifalla denna del av motionen. 

Att efterbeställa kalendrar kan kosta mycket och bli dyrt. Denna del av motionen avslogs av 

årsmötet, men styrelsen gavs i uppdrag att undersöka möjligheten och kostnaden för att 

efterbeställa kalendrar.  

 

Motion angående kontaktperson för aktivitetsgrupperna. 

Styrelsen föreslår att motionen bifalles. En kontaktperson mellan styrelse och 

aktivitetsgrupperna vore till fördel för bägge grupperna. Dock har varje aktivitetsgrupp 

självständigt ansvar för sin region. Motionen bifölls. 

 



21. Propositioner från styrelsen. 
Styrelsen har inga propositioner. 

 

22. Övriga frågor. 
Fråga ställdes om uppföljning av tidigare års motioner som blivit bifallna men inte 

genomförda. Styrelsen gavs i uppdrag att gå igenom tidigare årsmötesprotokoll för att följa 

upp frågan.  

 

23. Mötets avslutande. 

Mötesordförande Bo Edoff överlämnade ordet till Susanne Fagrell som avslutade mötet. 

 

 

__________________________  __________________________ 
Mötesordförande.   Protokollförare. 
Bo Edoff.    Eva Wieslander. 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Justerare.    Justerare. 
Maja Lind.    Jan Talts. 


