Årsstämma i
Hälleforshundklubben
Plats: Lycksele, Gammplatsen, Margareta-kyrkan.
Tid: 2017-05-27 kl:12.30Antal deltagare: 37 st
Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman
1.

Beslöt att fastställa röstlängd vid behov

2.

Till mötesordförande valdes Jonas Jonsson.

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet utsågs Märit Truuts

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet utsågs Anders Linder och Björn Eriksson

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar, beslutades att
alla får yttra sig men vid röstning är det endast klubbens medlemmar som får rösta

6.

Mötet ansåg att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst på webben och i klubbtidningen

7.

Mötet fastställde dagordningen.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut samt revisorernas berättelse lästes
upp och godkändes.

9.

Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst ska överföras
till nästa års balansräkning.

10.

Styrelsens redogjorde för de två uppdrag som föregående årsmöte givit styrelsen:
Uppdrag 1: Förslag om att klubben på något sätt bör stimulera jaktproven, för att öka antalet jaktprov.
Styrelsen ser idag en allt ökande trend på antalet jaktprov som genomförs och finner det därför inte
motiverat att stimulera det extra då detta skulle innebära en större kostnad för klubben.
Uppdrag 2: Förslag om att endast en anvisad parning skall godkännas för ytterligare parning måste
hunden meriteras och parningen vara rekommenderad. Styrelsen anser att endast en anvisad parning
får förekomma en gång per tik, därefter måste tiken meriteras.

11.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

12.

A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan lästes upp och godkändes.
B. Styrelsens förslag till rambudget redovisades och godkändes.
C. Medlemsavgifter for nästa verksamhetsår beslutades till att vara oförändrade, 200 kr för medlem och
50 kr för familjemedlem

13.

Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordföranden och ledamöter i styrelse
enligt paragraf 8, beslutades till att vara oförändrad 7 st:
Till ordföranden nyvaldes Jonas Jonsson, 1 år

I tur att avgå var ledamöterna Jonas Jonsson, Bo Tobiasson och Thomas Johansson. På dessa platser blev
det nyval av: Susanne Rudberg, Lena Tervahauta samt Tomas Kärrman.
Styrelsens utseende 2017:
Jonas Jonsson (ordföranden)
Jan-Erik Bjermkvist, (sekreterare), 1 år kvar.
Ulrika Eriksson (kassör), 1 år kvar.
Märit Truuts (ledamot), 1 år kvar.
Susanne Rudberg (ledamot), nyval 2 år
Lena Tervahauta (ledamot), nyval 2 år
Tomas Kärrman (ledamot), nyval 2 år
14.

Till revisorer omvaldes Linnea Schmidt. Kerstin Boman, till revisorssuppleanter
omvaldes Fredrik Andersson samt Kristina Fox.

15.

Val av valberedning Anders Hagman, Rickard Gradin och Kalle Johansson. Sammankallande: Kalle
Johansson

16.

Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15

17.

Inga inkomna motioner och övriga ärenden

18.

Övriga frågor.
Förslag om att klubben och rasen ska synas mer i Norge. Kan klubben ta fram någon typ av material tex
ett informationsblad eller något liknande? Styrelsen tar med sig frågan
Jan-Erik Bjermkvist redogjorde för styrelsens förslag på RAS. En ny RAS tas fram var femte år och
beskriver läget för rasen. Ur innehållet: Bland annat ser vi att vårt arbete med att spåra och undvika avel
anlag för katarakt har givit resultat. HD-statusen måste fortsatt uppmärksammas och fler hundar
behöver röntgas för att spåra C-höfterna. Vi bör bevara och utveckla den mentalitet som det stora
flertalet hundar uppvisar idag. Stärka jaktlusten i rasen medelst en högre ”lägsta nivå”. Öka antalet
hundar som kommer till prov och uppnå en genomsnittlig meriteringsgrad per årskull som är 25 %.
Årsmötet ansåg att styrelsens förslag på RAS var bra. Det slutgiltiga RAS-dokumentet kommer att
redovisas på hemsidan när den är helt klar.
Jonas Jonsson redogjorde för sin sammanställda statistik rörande trender och utveckling av
hälleforshunden under åren 2005-2016. Allt material sammanställt från hittaalghund.se. Ett omfattande
material som visar att rasen förbättrats under tid. Materialet kommer läggas ut på klubbens hemsida.
Mötet avslutades med avtackning av Wåge Lundgrehn, Bo Tobiasson samt Tomas Johansson
Ordförande tackade åhörarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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Justeras: Anders Linder

Björn Eriksson

