Hej
Här kommer en liten rapport från årsmötet i Åre 21-23/1. Staden mötte oss med ett mestadels
underbart väder, klart och -8-10 grader.
Torsdagens övningar gick mycket ut på kvalitetssäkrad klövhälsoregistrering, hur gör vi för att
registrera lika? Det handlade även en del om hur vi behandlar diverse klövsjukdomar och skador.
Fredagen handlade mer om vår yrkesroll och samarbetet klövvårdare-veterinär-rådgivare där Emelie
Tuvesson och Anette Örtenberg hade många intressanta synpunkter.
Senare på dagen fick vi lyssna till Sanna Soleskog, lantbrukare och agronom, hennes erfarenheter
om kons beteende och varför de gör som de gör.
Dagen fortlöpte med Anders Wonkavaara och några goda exempel på en klövvårdares arbete.
Lördagens årsmöte var av den lite mer händelserika sorten. Verksamhetsberättelse och ekonomisk
rapport behandlades och godkändes. Medlemsavgtiften beslöts att även för år 2011 vara 400 kronor.
När vi kom till punkterna om val blev det hela mer spännande; utan att höra valberedningens förslag
nyvaldes Vincent Hansson till ordförande och till styrelse på 2 år utsågs Anette Örtenberg, Jörgen
Wiklund och Börje Jakobsson samt ersättare Lars-Erik Sondell (övriga styrelsen valdes på 2 år 2009
och har således 1 år kvar)
Till årsmötet hade tre motioner inkommit, 2 st från Christer Bergsten angående
klövvårdarutbildning och kvalitetssäkrad klövvård. Dessa bifölls av årsmötet.
Dessutom en motion från Anette Örtenberg angående att klövvårdaren bör få delegation på
penicillinunder kontrollerade former. Efter en stunds diskussion beslutades avslås denna motion i
avvaktan på arbetet med kvalitetssäkrad klövvård.
Nästa årsmöte beslöts vara i Skåne (ev Malmö) ungefär samma tid som vanligt. Vincent Hansson
utsågs att ansvara för planeringen.
När årsmötet var avslutat konstaterade mötesordföranden att valen kanske inte gick rätt till så han
kallade in alla igen för att diskutera saken.
Det blev ett extra årsmöte med val av ordförande och styrelse. När valberedningen tillfrågades hade
de Anette Örtenberg på förslag som ordförande, därutöver kom förslaget på Vincent Hansson. Efter
omröstning med handuppräckning vann Anette Örtenberg med 11-10 tack vara ordförandens
utslagsröst.
Till följd av detta valdes till övriga ledamöter Vincent Hansson, Jörgen Wiklund och Börje
Jakobsson. Till ersättare utsågs som tidigare Lars-Erik Sondell.
Därefter avslutades extraårsmötet.
När sedan nya styrelsen samlades började Anette med att avsäga sig alla uppdrag i föreningen på
grund av det som hänt tidigare.

Så efter dessa dagar ser styrelsen ut som följer:

tillförordnad ordförande: Vincent Hansson
kassör: Börje Jakobsson
sekreterare tillika webbansvarig: Lars-Erik Sondell
Lördag eftermiddag for alla vågade ut på skotersafari i den jämtländska fjällmiljön, en underbar
upplevelse tror jag att alla medföljande håller med om.
Nu återstår bara att från styrelsen rikta ett stort tack till Erik Svensson för det fina arbetet med
årsmötet samt till våra sponsorer Svensk Mjölk och Bernt Lyckes Maskinservice
Nytt användarnamn för meny medlemmar på hemsidan är medlem2010 och lösenordet är DD.
Vid tangenterna Lars-Erik Sondell

