
 
	  
	  
Protokoll	  årsstämma	  Hälleforshundklubben	  2015-‐05-‐15,	  Elmia	  Jönköping	  	  
Närvarande:	  18	  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	  Kerstin	  Boman	  och	  Jan	  Boman	  

	  
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	  på	  4985,04	  kr	  ska	  

överföras	  till	  nästa	  års	  balansräkning.	  
	  

10. Styrelsens	  har	  inget	  uppdrag	  att	  redovisa	  från	  föregående	  årsmöte.	  
	  

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	  omvaldes	  Wåge	  Lundgrehn,	  1	  år	  
I	  tur	  att	  avgå	  var	  ledamöterna	  Bo	  Tobiasson,	  Jonas	  Jonsson	  och	  Tomas	  Johansson.	  
Samtliga	  omvaldes	  för	  2	  är.	  
Styrelsens	  utseende	  2015:	  
Wåge	  Lundgrehn	  (ordföranden)	  
Jan-‐Erik	  Bjermkvist	  (sekreterare),	  1	  år	  kvar.	  
Ulrika	  Eriksson	  (kassör),	  1	  är	  kvar.	  
Märit	  Truuts	  (ledamot),	  1	  år	  kvar	  
Bo	  Tobiasson	  (ledamot),	  2	  år	  kvar.	  
Jonas	  Jonsson	  (ledamot),	  2	  år	  kvar.	  
Tomas	  Johansson	  (ledamot),	  2	  år	  kvar.	  

	  
14. Till	  revisorer	  omvaldes	  Linnea	  Schmidt.	  Kerstin	  Boman,	  till	  revisorssuppleanter	  

nyvaldes	  Fredrik	  Andersson	  samt	  omval	  av	  Kristina	  Fors.	  
	  

15. Val	  av	  valberedning	  Anders	  Hagman,	  Jan	  Boman	  och	  Rickard	  Gradin,	  omval	  
samtliga.	  Sammankallande:	  Jan	  Boman.	  

	  
16. Mötet	  beslutade	  om	  omedelbar	  justering	  av	  punkterna	  13-‐15.	  

	  
17. Inga	  inkomna	  motioner	  och	  övriga	  ärenden.	  

	  
18. Övriga	  frågor:	  

*Fråga	  i	  samband	  med	  genomgången	  av	  verksamhetsplanen	  var	  om	  hur	  styrelsen	  
tänker	  om	  den	  öppna	  stamboken	  samt	  hur	  man	  får	  in	  fler	  nyregistrerade	  hundar.	  
Styrelsen	  meddelade	  att	  vi	  kommer	  ansöka	  om	  att	  ha	  en	  öppen	  stambok	  
ytterligare	  5	  år.	  Styrelsen	  meddelade	  även	  att	  det	  som	  styr	  om	  en	  hund	  ska	  
nyregistreras	  är	  hälsan	  och	  anlagen.	  Det	  ska	  gå	  att	  spåra	  hunden	  tillbaka	  för	  att	  
avgöra	  att	  den	  medför	  friska	  anlag	  samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  hundens	  anlag	  
tillför	  något	  till	  rasen.	  Ett	  syskon	  till	  en	  redan	  inregistrerad	  hund	  som	  använts	  i	  
avel	  diskuterades,	  då	  broderns	  gener	  redan	  är	  införlivade	  i	  aveln	  så	  tillför	  inte	  
denna	  hund	  nya	  anlag	  till	  rasen.	  

	  
Klubbtidningen	  är	  ett	  uppskattat	  inslag	  men	  för	  att	  kunna	  överleva	  måste	  
medlemmarna	  bidra	  med	  material.	  

	  
Kassören	  redogjorde	  för	  vilka	  klubbartiklar	  som	  finns	  för	  försäljning,	  priserna	  
motsvarar	  den	  kostnad	  klubben	  har	  för	  dessa	  produkter.	  
Väst:	  700	  kr	  
Kåsor:	  10	  kr	  
Keps:	  100	  kr	  
Märken	  tyg/klister:	  20	  kr	  
Klubben	  funderar	  på	  att	  ta	  fram	  en	  mer	  kamouflagefärgad	  keps.	  Har	  medlemmar	  
förslag	  på	  annat/kompletterande	  utbud	  ska	  detta	  skickas	  till	  Ulrika	  Eriksson	  

	  



Klubben	  har	  reviderat	  raskompendiet,	  vissa	  saker	  har	  förtydligats	  och	  framförallt	  
har	  kompendiet	  utökats	  med	  nya	  bilder	  men	  i	  övrigt	  har	  inga	  större	  revideringar	  
gjorts.	  Efter	  påpekande	  är	  det	  numera	  inte	  godkänt	  med	  vipp	  och	  hängöron.	  Det	  
nya	  förslaget	  kommer	  godkännas	  under	  året.	  

	  
	  

Kerstin	  Boman	  undrade	  om	  klubbens	  synpunkter	  på	  det	  nya	  regelverket	  för	  
jaktprov	  som	  nämnts	  i	  senaste	  ledaren.	  Wåge	  meddelade	  att	  rasklubbar,	  på	  
uppmaning	  från	  förbundet,	  har	  skrivit	  ihop	  sina	  synpunkter	  så	  även	  vår	  klubb,	  
men	  att	  det	  framförallt	  är	  lokalklubbarnas	  åsikter	  som	  är	  viktiga	  och	  de	  som	  lyfts	  
fram.	  Har	  man	  synpunkter	  är	  det	  bättre	  att	  vända	  sig	  till	  sin	  lokalklubb,	  deras	  
åsikter	  väger	  högre	  då	  de	  har	  egna	  domare.	  

	  
Kerstin	  Boman	  informerade	  om	  att	  veterinär	  sagt	  att	  katarakt	  efter	  sex	  års	  ålder	  
är	  åldersrelaterad	  och	  undrade	  om	  klubben	  fortfarande	  har	  krav	  på	  ögonlysning	  
vid	  varje	  ny	  parning.	  Det	  har	  klubben.	  

	  
Önskemål	  om	  att	  årsmötet	  nästa	  gång	  sker	  på	  plats	  med	  en	  större	  utställning.	  
Styrelsen	  meddelade	  att	  vi	  normalt	  sett	  alltid	  har	  det	  så	  men	  att	  vi	  fått	  kritik	  på	  
att	  vi	  inte	  haft	  något	  årsmöte	  i	  södra	  Sverige.	  	  Av	  denna	  anledning	  förlades	  årets	  
årsmöte	  i	  Jönköping	  i	  samband	  med	  Elmia	  Game	  Fair.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
………………………………… ………………………………………. 
Jonas Jonsson, mötesordförande  Märit Truuts mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
………………………………. ……………………………………….. 
Justeras: Jan Boman   Kerstin Boman 
	  


