Svenska Finskstövarföreningen
Årsmöte Lilla Grand Hotell, Kalix 14 april
§ 1. Mötet öppnas. Fastställande av röstlängden.
Ordförande Petter Lindvall förklarade mötet öppnat och lämnade styrelsens förslag till
röstlängd som godkändes av årsmötet.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
Till mötets ordförande valdes Eilert Apelqvist.
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Marie Lindström anmäldes som protokollförare vid mötet vilket godkändes av mötet.
§ 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Till justeringsmän och tillika rösträknare, som med tillsammans med ordföranden ska justera
protokollet valdes Hans Järv och Lars-Gunnar Erkki.
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar.
Styrelsen ansåg att Åke Sandström inte var medlem och därmed inte fick rösta. Ordföranden
Eilert Apelqvist läste från stadgarna. Beslutet blev att Åke Sandström var medlem och hade
närvaro-och yttranderätt samt rösträtt. Mötet beslutar att alla har närvarorätt men bara
medlemmar har yttranderätt.
§ 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.
§ 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 Cattis Broman 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 har 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) Verksamhetsplan för kommande år godkändes.
b) Rambudget för kommande år godkändes.
c) Medlemsavgift 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.
Mötet godkände styrelsens tidigare förslag att låta medresenärer till funktionärer bli bjudna på
boende och mat, dock ej resekostnad vid SFF:s årsmöte.
Mötet godkände styrelsens förslag att funktionärer som behöver använda privat dator får
ersättning med 500 kr/år.

§ 14

Val av ordförande för en tid av ett år.
Vid valet av ordförande föreslås Petter Lindvall och Jan Zakrisson. Ordföranden
ställer proposition på de föreslagna och finner Petter Lindvall vald. Votering
begärs. Vid voteringen erhåller Petter Lindvall 25 röster och Jan Zakrisson lika
många. Ordföranden informerade att enligt stadgarna skall vid lika röstetal
frågan avgöras genom lottning. I det läget meddelar Jan Zakrisson att han inte
står till förfogande. Årsmötet har därmed valt Petter Lindvall till ordförande.

§ 14

Val av tre styrelseledamöter, för en tid av två år.
Till styrelseledamot för en tid av två år valdes Peter Lövgren,
Tommy Wester och Clara Nilsson.

§14

Val av två styrelseledamöter på ett år.
Till styrelseledamöter på ett år valdes Marie Lindström och Johan Östman

§ 14

Val av två styrelsesuppleanter, för en tid av ett år
Till styrelsesuppleant för en tid av ett år valdes Ingeborg Koivusaari.

§ 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 revisorsuppleanter 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
jämtesuppleanter till SvStkl’s fullmäktigemöte samt eventuellt beslut om
suppleanters tjänstgöringsordning.

Årsmötet beviljade styrelsen mandat att utse ledamöter till Sv Stkl`s
fullmäktigemöte och besluta om suppleanters tjänstgöringsordning.

§ 17

Val av Valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande (sk.), för
en tid av ett år.
Till sammankallande för en tid av ett år omvaldes Daniel Viktorsson.
Till ledamot för en tid av två år valdes Cristoffer Wackfelt.
Kennie sjö har ett år kvar på sin mandattid.

§ 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.
De motioner som inkommit från Svstkl behandlades utifrån styrelsens förslag om bifall
respektive avslag.
1:1 Motion på namnbyte på SM-tävlingar. Bifall
1:2 Motion angående valberedning för Svenska Kennelklubben. Bifall
1:3 Motion uteslutning av medlem. Bifall
1-2 Motioner angående ekonomisk fördelning samt. Bifall
3 Motion ekonomiskt bidrag till arrangerande av DM tävlingar. Bifall
4 Motion angående fördelning av SM-tävlingar. Årsmötet tar ej ställning.
5-7 Motion angående meriter.
1. Slopande av att två RR kan ersätta 1 ökl. Bifall
2. Angående krav på 1 pris ökl barmark. Bifall
3. Angående inrättande av ett jaktprovschampionat på hare. Avslag
8. Championat, ersättningar och kollegiemöte. Avslag
9. Motion angående start på utställning före jaktprov. Avslag
10. Motion angående slopande av spärr vid upprepade rådjursdrev. Bifall
11. Motion am användande av strumpor på prov. Bifall. Rolf Johansson, Lars Gunnar Ekki
och Åke Sandström har avvikande yttrande i frågan.
12. Motion angående drevdjur vid SM samt namn. Avslag
13.1 Motion angående reslutatredovisning..
13.2 Årsmötet ställer sig bakom Svstkl yttrande.
14. Status för Riksutställningen. Bifall
§ 20. Övriga frågor.
Inga övriga frågor förelåg.
§ 21. Utdelning av priser och Diplom.
Priser och diplom lästes upp av Petter Lindvall.

§ 22. Mötets avslutande.
Eftersom inget annat förelåg tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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Marie Lindström, sekreterare

Eilert Apelqvist, ordförande

………………………………..

………………………………..

Hans Djärv, justeringsman

Lars-Gunnar Erkki, justeringsman

