Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte.
Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05
§ 1. Justering av röstlängden.
Mötet beslutar att justering skall ske vid behov.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
Som mötesordförande väljs Sven-Gunnar Sivertsson, ordförande i
Jämtland/Härjedalens Älghundklubb.
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Emil Gunnarsson utses till protokollförare.
§ 4. Fastställande av dagordningen.
Med ett tillägg på övriga frågor om lotteriet fastställs dagordningen
§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
John Erik Mårdner och Sven-Eric Arvidsson väljs av mötet.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Mötet beslutar att alla närvarande har yttranderätt.
§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutar att godkänna utlysningen.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut, samt revisorernas
berättelse.
S-G Sivertsson går igenom verksamhetsberättelsen, mötet beslutar att
godkänna verksamhetsberättelsen. Pär Persson får en eloge för sitt
engagemang med hemsidan.
Årsbokslutet föredras av Jimmie Berglund. Styrelsen har överträffat
budgeten vad gäller medlemsavgifter.
I resultaträkningen kan mötet konstatera att vi gjort en vinst på 1 455,42 kr.
Kjell Lennartsson efterlyser att lagervärdet tas upp i balansräkningen i
fortsättningen.
Valberedningen påpekar för mötet att sittande styrelse inte tar ut något
arvode. Ersättning för faktiska kostnader erhålls dock.
Sven Eric Arvidsson ställer sig frågande till sponsringen av SM. Styrelsens
svar är att det är vår kompensation till lokalklubbarna för att vi får belasta
dem med våra mästerskap.
S-G Sivertsson läser upp revisionsberättelsen, mötet beslutar att godkänna
revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna.
§ 9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller
förlust.
Klubbmötet fastställer årsbokslutet och låter vinsten gå vidare i
räkenskapen.
§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
styrelsen.
Peter Antonsson föredrar om klubbens uppdrag. Styrelsen har under det
gångna året jobbat för ett delegerat rasansvar. Mötet beslutar att styrelsen
uppfyllt sitt uppdrag
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
S-G Sivertsson föredrar verksamhetsplanen för år 2011. Verksamhetsplanen
godkänns av mötet.
B. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår. (år 2012)
200 kr för ordinarie medlem & 50 kr för familjemedlem. Oförändrad.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Mötet godkänner styrelsens rambudget.
§ 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8 i klubbens
stadgar.
Ordförande Peter Antonsson, omvaldes på 1 år.
Emil Gunnarsson, omvaldes på 2 år
Henrik Schöld, omvaldes på 2 år
Rickard Stockzell nyval 1 år, fyllnadsval för Birgitta Salama.

§ 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa
stadgar.
Valberedningen föreslår omval på Lennart Edfors och Sylvia Axelsson. Mötet
väljer dessa. Klubben har inga suppleanter och därför väljs inga.
§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Omval sammankallande: Karl-Erik Envall
Omval: Peter Zwahlen och Henrik Engman.
§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Mötet anser samtliga punkter justerade och godkänner dessa.
§ 17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till
klubbmötet.

Motion 1. Styrelsen föreslår att vi godkänner motionen och skickar den
vidare till SÄK. Med motivering då styrelsen ser det som ett sätt att höja %
meriterad avkomma. Mötet bifaller styrelsen.
Motion 2. Styrelsen föreslår avslag på motionen. Med motivering att
mästerskapen är menade som medlemsvård och inget annat, alla ska ha rätt
att anmäla. Mötet bifaller styrelsen.
Sven-Eric Arvidsson kommenterar med att ha tycker vi skall se över
anmälningskraven och kanske sänka gränsen till meriterad
Motion 3. Styrelsen föreslår avslag med samma motivering som ovan.
Mötet bifaller styrelsens förslag.
Motion 4. Styrelsen bifaller motionen och föreslår att den skickas vidare till
SÄK. Mötet beslutar att gå på styrelsens linje och bifaller motionen.
Motion 5. Motionen ställs till klubbmötet och är ställd av styrelsen gällande
delegerat rasansvar för Jämthunden. Mötet beslutar att tillstyrka styrelsens
motion och skickar den vidare till SÄK.
§ 18. Övriga frågor.
Sven-Eric Arvidsson har en övrig fråga gällande en rasutställning.
Andemeningen var att den skulle vara i Lycksele 2011 i samband med 100
års jubileum för spetsutställning i Lycksele. Första utställningen hölls 1911.
Sven-Eric vill med sin övriga fråga anhålla om en annonsplats på klubbens
hemsida inför utställningen.
Dragning av lotteriet.
1:a nr 580 Arne Rosengren, Degerfors
2:a nr 1291 Robert Karlsson, Åsele.
3: nr 1042 Bror Svensson, Brunflo.
4: nr 486 Sten Olov Pettersson, Lycksele
5: nr 1278 Thomas Olofsson, Åsele

6: nr 706 Anders Hällström, Lit
7: nr 1237 Hans Berglöv, Trönödal.
8: nr 707 Frida Vall, Köping.
9: nr 299 Annett Magnusson, Vingåker.
10: nr 1064 Mats Andersson, Kramfors
11: nr 523 Bo Göran Skansen,
12: nr 1273 Jerker Eriksson, Borlänge
13: nr 81 Per Erik Stenvall, Storuman
14: nr 1091 Hans Westberg, Alnön
15: nr 78 Marian Stenvall, Lycksele
16: nr 1426 Lasse Persson, BK Hagen
17: nr 463 Erik Lundholm, Henån
18: nr 101 Mats Gärdling, Hammarö
19: nr 836 Joakim Eriksson, Arboga
20: nr 1176 Christer Backlund, Stugun.
21: nr 1483 Magdalena Tenghall, Ånäset
22: nr 772 Henrik Schöld, Fellingsbro
23: nr 869 Henrik Schöld, Fellingsbro
§ 19. Mötets avslutande.
Mötet avslutas.
Notering. Som tack för att han tagit oss igenom mötet på ett förtjänstfullt
sätt får S-G Sivertsson ett medlemskap i klubben.
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