Svenska Finskstövarföreningen
Årsmöte Scandic Syd Umeå 8 maj 2015

§ 1. Mötet öppnas. Fastställande av röstlängden.
Ordförande Petter Lindvall förklarade mötet öppnat.
Mötet bedömde att någon röstlängd ej behövdes upprättas, då någon fråga, som det behövde
röstas om ej förväntades. Om behov av röstlängd ändå skulle uppstå kunde röstlängd
upprättas senare.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Petter Lindvall.
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Marie Lindström anmäldes som protokollförare vid mötet vilket godkändes av
mötesdeltagarna.
§ 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mikael Nilsson och Markus Ekberg.
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar.
Mötet beslutade att samtliga i möteslokalen hade närvaro- och yttranderätt.
§ 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes med rättelse av punkt 12c) medlemsavgift.
§ 8. Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
Ordförande Petter Lindvall redogjorde för klubbstyrelsens förvaltningsberättelse och arbete
med avelsfrågor. Kassör Åke Edlund redogjorde för balans- och resultaträkning.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsen föreslår till årsmötet att årets överskott överförs på nästa års räkning. Balans- och
resultaträkning fastställdes och godkändes.
§ 10. Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
klubbstyrelsen.
Inga uppdrag hade givits till styrelsen av förra årsmötet.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) Verksamhetsplanen för kommande år godkändes.
b) Rambudgeten för kommande år godkändes.
c) Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, dvs. 250 kr
§ 13. Fastställande av regler för rese- och kostnadsersättning till rasklubbens
funktionärer.
Beslutades att som tidigare ersätta funktionärer för faktiska kostnader till följd av
verksamheten samt att milersättningen blir 18:50 kr. per mil.
§ 14. Val av ordförande för en tid av ett år.
Till ordförande för en tid av ett år valdes Petter Lindvall.
§ 14. Val av tre styrelseledamöter, för en tid av två år.
Till styrelseledamot för en tid av två år omvaldes Marie Lindström, Birgitta Johansson.
Omval Åke Edlund 1 år.
.
§ 14. Val av två styrelsesuppleanter, för en tid av ett år.
Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Anders Holmberg och Per-Erik Strid.
§ 15. Val av revisorer, för en tid av ett år.
Till revisorer, för en tid av ett år omvaldes Olov Rönnqvist och Jan-Erik Lindvall.
§ 15. Val av revisorssuppleanter, för en tid av ett år.
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år omvaldes Christian Skoglund och Mikael Kyrksjö.
§ 16. Val av eller beslut om att uppdra åt klubbstyrelsen att välja ledamöter jämte
suppleanter till SvStkl’s fullmäktigemöte samt eventuellt beslut om suppleanters
tjänstgöringsordning.
Eftersom SvStkl`s fullmäktigemöte inte äger rum detta år så var denna paragraf ej aktuell.
§ 17. Val av Valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande (sk.), för en tid
av ett år. Övriga väljs på två år. Två ledamöter avgående:
Till sammankallande för en tid av ett år valdes Per Sandberg.
Till ledamot för en tid av två år valdes Conny Pettersson.
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17.
Mötet beslutade att justera punkterna 14-17, vilket också skedde, med utskrifter av
sekreteraren, ordföranden och de båda justeringsmännen

§ 19. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts till
klubbstyrelsen.
a)Väntelista/Utvärderingslista
Utvärderingslistan för hanar kommer att plockas bort eftersom den i dagsläget inte fungerar
tillfredsställande. Beslutade att godkännas av årsmötet.
b)Ändring av ”Svenska ataxilistan”.
Kolumnen inofficiellt godkänd tas bort och ersätts med:
Hereditärt friförklarad hund. Beslutade att godkännas av årsmötet.
c)Förändringar av begränsning för hanhundsanvändning.
Ras = Rasspecifika avels strategier, skall uppdateras under 2015. Justering av
hanhundsanvändning från idag 10 kullar till 52 avkommor. Beslutade att godkännas av
årsmötet.
d) Avel-utbildningskommittén vill begära att få Hd index redovisat från SKK. Beslutade att
godkännas av årsmötet.
§ 20. Övriga frågor.
Mötet beslutade i enighet med styrelsens förslag att hålla årsmötet 2016 i Östersund.
Diskuterades att årsmötet 2017 anordnas i samband med Elmia Game fair
§ 21. Utdelning av priser och Diplom.
Marcus Ekberg och Tommy Wester läste upp pristagarna för samtliga priser och diplom.
§ 22. Mötets avslutande.
Eftersom inget annat förelåg tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat.
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