Årsmötesprotokoll vid årsmöte för
Svenska Basset Fauve Klubben, Jönköping 2015-03-21
1. Justering av röstlängden
19 medlemmar och 1 icke medlem närvarande.
2. Val av ordförande för mötet
Mötet väljer Håkan Hemäng till mötesordförande.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Protokollförare vid årsmötet är Emma Gyris.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Thomas Holmström och Gunnar Jönsson valdes att justera protokollet och vid eventuell röstning vara
rösträknare.
5. Beslut om närvaro- yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Mötet beslöt att närvarande icke medlemmar hade yttranderätt men ej rösträtt.
6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Redogjordes för på vilka sätt som kallelse skett till medlemmar och fastslogs att detta skett i enlighet
med stadgarna.
7. Fastställande av dagordning.
Två frågor anmäldes att hänskjuta till punkt 17. Därefter fastställdes dagordningen.
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8. Styrelsens och arbetsgruppernas årsredovisning.
a. Verksamhetsberättelse inkl arbetsgruppernas verksamhetsrapporter 2014 föredrogs
och lades till handlingarna.
b. Ekonomisk balans- och resultatredovisning 2014 föredrogs och lades till
handlingarna.
c. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om uppkommen förlust eller vinst
Balans- och resultaträkning fastställdes. Årets vinst överförs i ny räkning.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Inga uppdrag gavs till styrelsen vid föregående årsmöte.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
12. Beslut om verksamheten 2015
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015
Mötet godkände förslaget för verksamhetsplanen.
b. Beslut om avgifter för 2015
Mötet beslöt behålla 2014 års nivå på medlemsavgifterna, 200
kr/medlem + 50 kr för familjemedlem.
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2015
Den föreslagna rambudgeten godkändes.
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13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande,
ledamöter och suppleanter enl § 8 i stadgarna
a. Beslut om antal ledamöter
Beslutades att styrelsen ska bestå av en ordförande, fem ordinarie
ledamöter och två suppleanter.
b. Val av ordförande på 1 år
Till ordförande valdes Fredric Zetterheim på 1 år, nyval
c. Val av ledamöter
Anna Wikingsson Nilsson, ordinarie ledamot valdes på 2 år, nyval
Peter Sköld, ordinarie ledamot valdes på 2 år, nyval
Emma Gyris, ordinarie ledamot valdes på 1 år, fyllnadsval
I övrigt består de ordinarie ledamöterna av Joel Dahlberg och Annethe
Nilsson som båda har ett år kvar på sina mandat.
d. Val av suppleanter
Håkan Hemäng, omval, och Anna Bäcklund, nyval, båda på ett år.
14. Val av revisor och revisorsuppleant
Jan-Erik Sjömilla, revisor på 1 år
Ulrik Karlsson, revisorsuppleant på 1 år
15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Hans Gustafsson omvaldes till valberedningen på 2 år.
Anders Bjurström och Annika Skogsman har vardera ett år kvar på sina mandat.
Anders Bjurström utsågs till sammankallande.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Beslutades att omedelbart justera punkterna 13-15.
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17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som inlämnats i tid enligt § 8,
mom 5. Motioner och ärenden, samt ärenden som väcks på årsmötet men inte inkommit i tid och
som, om årsmötet så beslutar, kan tas upp för behandling men inte till beslut.
Styrelsen har ej hänskjutit några ärenden till årsmötet och inga motioner har inkommit.
Frågor som väckts under årsmötet;
a) Önskan framställs från mötesdeltagare om att klubben skall fortsätta sammanställa samtliga
drevprovsresultat och göra detta tillgängligt på hemsidan. Detta har gjorts fram till och med
drevprovssäsongen 2013/2014 men ej för den senaste drevprovssäsongen. Medskick görs till
den nya styrelsen att försöka ordna med detta.
b) Det framfördes av mötesdeltagare att det ej varit enkelt att komma i kontakt med
avelskommittén. Medskick görs till den nya styrelsen att arbeta för att finna arbetssätt som
ökar den upplevda tillgängligheten. Trycket på avelskommittén är högt i många frågor och
det kanske finns organisatoriska möjligheter att fördela arbetet på fler för att på så sätt öka
den upplevda tillgängligheten.
Hälsorapporteringen och återkopplingen till uppfödare var en annan fråga som också
kopplades till avelkommitténs arbete. Tidigare samlades uppgifter in från uppfödarna och de
fick sedan ta del av resultaten. Detta sätt att samla in fakta upplevdes inte ge en rättvisande
bild av hälsostatusen. Sedan något år tillbaka uppmanas enskilda hundägare att rapportera
sjukdomar direkt via hemsidan vilket uppfattas ge mer rättvisande bild av hälsostatusen. Den
direkta återkopplingen som tidigare gjordes till uppfödarna saknas.
Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att uppmana ägare och uppfödare att rapportera in
sjukdomar. Medskick görs till den nya styrelsen att i samarbete med avelskommittén se om
det finns något lämpligt sätt att delge uppfödare resultatet av de inrapporterade
sjukdomarna.
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18. Mötets avslutande
Mötesordförande Håkan Hemäng tackade samtliga närvarande för deltagandet och mötet avslutades
med avtackning av avgående ordförande Katarina Ecklein och välkomnade av Fredric Zetterheim som
nytillträdd ordförande. Fredric Zetterheim tackade för förtroendet och presenterade sig själv.
Priser och diplom delades även ut. De tre högst placerade i Årets Basset Fauve de Bretagne fick
motta graverade fat. Närvarande deltagare i Drevkampen fick motta diplom från klubben.

Jönköping 2015-03-21

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Håkan Hemäng, mötesordförande

Emma Gyris, protokollförare

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Thomas Holmström, justerare

Gunnar Jönsson, justerare
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