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§vcn*h.r Vrta

Svenska Vita Älghundsklubbens Årsm öte ZOZZ

P vid digital stämma 2022-07-O2

Datum & tid: 02 jul 15.00

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet
30 medlemmar i SVÄ deltog samt 2 medlemmar ur SÄK

§ 1 Justering av röstlängden

Deltagarlänk är skickad till anmälda och inbjudna deltagare.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Börje Öhman valdes till ordförande för mötet

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet:

Sekreterare Carola Jonsson valdes

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med

matets ordförande ska I I justera protokol let.

Anette Nilsson samt Jessica Lindström

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

Mötet beslutar att Mona Sundqvist och Urban Nilsson från SKK har närvaro och yttranderätt

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst godkändes.

Kallelse via medlemstidningen, Facebook och hemsida behörigen utlyst

§ 7 Dagordningen fastställdes.
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§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut, Norge kommer in med resultatrapport som

bifogas årsmötesprotokollet. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisionsberättelsen

lästes upp.

§ 9 Årsbokslutet fastställdes och uppkommen vinst överförs till nästa år.

§ 10 Styrelsens rapport om det uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen godkändes.

§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 12 a)Styrelsens förslag tillverksamhetsplan godkändes

b) Avgifterna för nästa verksamhetsår skall ligga kvar på 250:-/medlem

samt 300:- /familjemedlemskap

c) Styrelsens beslut om rambudget godkändes

§ 13 val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8 i klubbens stadgar.

a) Till Ordförande valdes Thomas Norberg på ett nytt år

b) Jimmy Morelius valdes som ledamot på en ny period av 2 är

c) lnga-Berit Lein valdes som Ledamot på en ny period av 2 år.

d) Carola Jonsson valdes som Ledamot på en ny period av 2 år.

Med 68% av röstena mot Christina Rylander med 32%.

§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i klubbens stadgar (1år)

a) Till Revisor iSverige valdes Billy Axelsson

b) Till Revisor i Norge valdes Arne Olav Vartun

c) Till Revisorsuppleant i Sverige valdes Stefan Machnow

d) Till Revisorsuppleant i Norge valdes Halgeir Rönning
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§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i klubbens stadgar

a) Patril< Nilsson valdes På 2 år

b) Hanne Lillevik Eriksen valdes pä 2 är

§ 16 Beslutet om omedelbar justering av punkterna 13-1-5 godkändes av årsmötet.

§ 17 Motioner och övriga ärenden

a Motion 1

personer som har sittet i klubbens Styret eller har hatt andre funktioner i klubben og etter endt tjeneste

ikke leverer papirer/dokumenter eller andre eiendeler som oppfattes som klubbens eiendeler/papirer skal

nektes medlemskap i klubben til papirer/eiendeler er overlevert til det lovligt valgte styre.

Styrelsen beslutar att: Föreslå stämman att tillstyrka motionen'

Motivering: Förtroendevalda inom klubben ska överlämna klubbens handlingarvid avgång med kvittens.

Det är viktigt för klubbens fortsatta arbete att historik att allt material återlämnas till sittande styrelse.

Stämman beslutade att bifalla motionen

e Motlon 2

personer som har nektet å overlevere papirer/eiendeler tilhorende klubben slik som regnskap avls papirer

fra tidligere år som er klubbens historikk skal aldri kunne ha et tillitsverv ivår klubb

Styrelsen beslutar att: Föreslå stämman att tillstyrka motionen'

Motivering: Det är en allvarlig handling att inte återlämna det som tillhör klubben vid avgång och eftersom

man inte följt de regler som finns så ska man inte heller kunna väljas in igen som förtroendevald.

Stämman beslutade att bifalla motionen

. Avelsrådetsinformation

SÄK planerar avelsträff i Rättvik fredag den 12 augusti med föreläsning för den som vill.

Ögonlysning lördag den 13 augusti.

Det är tillsatt en grupp som jobbar med avelsfrågan där det ingår personer f rån både SÄK och SKK. SKK vill

ha en nulägesanalys och en enkät har därför gått ut till alla registrerade vithundsägare. Vi har hittills fått

215 svar och det är möjligt att svara på enkäten fram till 15e augusti. om man villskicka information om

hundar som är äldre än 10 år så kan man göra det via ett mail till Katarina Eriksson eller christina Gevert'
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o lnformation från SÄK och SKK.

Urban Nilsson informerade om att nya typstadgar ligger under behandling. Förändringarna gäller bland

annat att man måste varit medlem under verksamhetsåret för att ha rösträtt på årsmötet samt att sista

datum för årsmöte kommer att vara 31 mars.

Nya jaktprovsregler börjar gälla till hösten. SÄK kommer att genomföra en exteriördomarkonferens i första

kvartalet 2023.

. Årsmöteslokalisering

Stämman var enig om att vi kan separera årsmötet och årsträff och att årsmötet då bör förläggas

innan utgången av mars månad så besluten är klara tillsÄXs årsmöte.

. Christina tackade för alla svar på enkäten.

Det är många vithundsägare som inte är med iklubben, vi bör jobba med attfå flera medlemmar

vilket kan ökas om vi har ett intressant innehåll. Styrelsen targärna emot förslag på evenemang

och material till tidningen.

§ fA Mötet avslutades.

Ordförande för mötet

Börje Öhman

Justeringsman J usteringsman

Jessica Lindström Anette Nilsson
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