Protokoll fört vid Rasklubben för Dansk- Svensk gårdshunds
årsmöte söndagen den 25 februari 2017 kl. 14.00 vid Scandic hotell
Elmias lokaler i Jönköping
(orgnr: 802437-2073 )
§ 1 Årsmötets öppnande.
Ordföranden John Sigve Berg öppnade mötet klockan 14.29 och hälsades alla
välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Justering av röstlängd.
Röstlängden justerades och godkändes. Antalet röstberättigade medlemmar
var 53 st.
§ 3 Val av ordförande att leda årsmötet.
Till mötesordförande valdes Göran Hallberger.
Mötesordförande presenterar sig och tackar för förtroendet.
§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Annelie Karlsson Karjalainen
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande skall justera protokollet
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Marie Sandelin och Sofie Lourié.
§ 6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar och
personer enligt § 7 mom. 4
På årsmötet fanns klubbens medlemmar och mötesordföranden Göran Hallberger
och sekreteraren Annelie Karlsson Karjalainen, utöver det inga fler personer.
§ 7 Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 8 Fastställande av dagordningen.
Årsmötet fastställde dagordningen.
§ 9 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och
resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
redovisning.
Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning,
revisionsberättelse samt arbetet med avelsfrågor redovisades.
Fråga uppkom gällande offert från tryckeri om två extra offerter har kommit in och
medlem önskar få redovisning gällande dessa offerter.
Styrelsen informerar om att man har haft avtal med webbhotell och när det avtal
startade kostade100 kr/tim men det avtal har nu löpt ut och kostar nu 600kr/tim.
Styrelsen jobbar på att finna ett nytt webbhotell. Sofie Lourié har erbjudit sig att ta
hand om hemsidan och för en kostnad på 2500 kr /år.

Fråga uppkom gällande om man sänder mail till avelsrådet, om alla i avelsrådet får
ta del av mailet.
Svar på frågan: Avelsrådet delger varandra alla mail som kommer in och även tar
upp till styrelsen.
Fråga uppkom antal kullar om att det finns 51st som inte har haft valphänvisning.
Svar på frågan: Dom 51 st har själva valt att inte använda sig av hänvisningen.
Fråga uppkom om det sker automatiskt att det anslås på hänvisningen.
Svar på frågan: Det anslås inte automatsikt.
Fråga uppkom gällande varulager som är angivet i resultat och balansrapporten.
Man har gjort en inventering och det har köpts ras kompendier så varulagret
har ökat.
Styrelsen informerar att man har sett att kostnader har inte legat i den ordning
som man önskat för att enkelt kunna se dom olika kostnads områden. Man har
därför startat upp på nytt och därmed kan man inte jämföra med föregående år.
Men från och med nästa år kommer man kunna göra det.
Årsmötet beslutade att man tagit del av årsredovisning, verksamhetsberättelse,
balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse och beslutar godkänna allt i sin helhet.
§ 10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslutade att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
samt att föra över 2016 års vinst till ny räkning i sin helhet.

Reservation Punkt 10 fastställande av balans- och resultaträkning
Undertecknad som varit kassör i RDSG i 8 år reserverarar mig mot det
sätt den ekonomiska årsredovisningen är utformad. RDSG har under minst 10
års tid valt att redovisa på ett visst sätt. Ett redovisningssätt som godkänts av alla
tidigare revisorer, inklusive de två som varit revisorer 2016. Jag bokförde 11/12 av
verksamhetsåret 2016.
Nu har styrelsen valt ett sätt att redovisa som gör det helt omöjligt att jämföra utfallet
år 2016 med tidigare år. Jag gavs av styrelsen ingen möjlighet att meddela
revisorerna detta, då jag inte fick verksamhetsberättelsen för godkännande. Enligt
SKK ska jag ingå i den krets som undertecknar och godkänner verksamhetsberättelsen. Det minsta man kunnat begära är att styrelsen redovisat utfallet för de
olika enheterna: Gårdshunden, Styrelsen, Årsmötet, Utställningen Degeberga.
Man borde dessutom ha redovisat beräkningarna när det gällde lagervärdet.
/Siw Synnerman Nordström
§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Fråga uppkom varför arbetsgruppen som fått uppdraget att arbeta fram en årsbok
avgick omedelbart.

Svar på frågan från arbetsgruppen: Frågor som kommit till arbetsgruppen från
styrelsen var svåra och jobbiga ansåg gruppen och tappade lusten.
Styrelsen ger svaret att frågorna är kopierade från föregående årsmöte och
motionen som det gällande.
Fråga uppkom gällande vem som ansvarar för uppfödarlistan.
Svar på frågan: Maja Lind har tagit på sig att sköta uppfödarlistan.
Förslag uppkom att man sätter länk till SKK på uppfödare på hemsidan
Årsmötet beslutade att man hänskjuter förslaget som uppkom gällande
länk till SKK på uppfödare på hemsidan till styrelsen.

§ 12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Fråga uppkom gällande tidningen och kostnaden för den samt om man ska ha
fyra nummer/år som är väldigt tunna mot den varit tidigare.
Fråga uppkom måste man ge 4 nummer för att få den momsfri.
Styrelsen informerar om att man jobbar på att sänka kostnaden för tidningen.
Man inväntar svar från dom som lämnat offert.
I en av offerter man fått in halverar kostnaden för tidningen.
Förslag uppkommer
 att man i en annan förening ger ut via webben gratis.
 att man ska jämföra med andra rasklubbar vad det kostar dom.
 att man vänder sig till kommunalt tryckeri som kan bli mycket billigare.
Målen punkt 7 i verksamhetsplanen önskar mötet att man stryker den texten
Årsmötet beslutar att lyfta ur den från verksamhetsberättelsen och behandla vid
motionerna i frågan i övrigt godkänner årsmötet föreslagen verksamhetsberättelse
§ 13 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsen redovisar föreslagen budget.
Fråga uppkom gällande BPH att det är inte upptaget som någon kostnad.
Styrelsen svarar att man inte subventionera i år, då SGVK gör det under 2017.
Fråga uppkom gällande höga kostnaden av reseersättning
Styrelsen informerar om att styrelsen bor på långa avstånd från varandra.
Fråga uppkom gällande hemsidans höga kostnad.
Styrelsen förklarar att det ligger i högsta prioritering att sänka kostnaderna.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till rambudget för år 2017.

§ 13 C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsen informerar om att SGVK kommer höja sina avgifter som rasklubbarna
betalar per medlem.
Styrelsen föreslår höjning enligt nedan.





Huvudmedlemskap 300 kronor
Familjemedlemskap 100 kronor
Utlandsboende medlemskap 380 kronor
Gåvomedlemskap 150 kronor

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgift för år 2018 i sin helhet.
§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Fråga uppkommer om man behöver vara 10 i styrelsen.
Man föreslår att styrelsen kan delegera till medlemmar.
Att man som medlem kan erbjuda sin hjälp till styrelsen.
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av en ordförande, åtta ordinarie
ledamöter samt en suppleant.
(Justering av röstlängd 2 deltagare avstår genom att lämna mötet 15.49 återstår 51
röstberättiga medlemmar.)
§ 15 Val av ordförande och ordinarie ledamöter och suppleanter i enlighet med
stadgarna §8
Vid val av ordförande förelåg valberedningens förslag att välja John Sigve Berg
Ytterligare förslag uppkom från mötet på Susanne Fagrell.
Röstningsfördelningen föll med, John Sigve Berg 14 röster Susanne Fagrell 35 röster
samt två röster var blanka.
Årsmötet beslutade
att välja Susanne Fagrell till Ordförande, Nyval, mandatperiod 1 år.
Vid val av ledamöter på 2 år där förelåg valberedningens förslag
Anna-Clara Halleröd, Maja Lind, Christina Emrich, Caroline Sundkvist .
Mötet föreslår Magnus Elmvik
Röstningsfördelningen föll med, Anna-Clara Halleröd 10 röster Magnus Elmvik 39
samt en röst var blank.
Mötet föreslår Karin Bäckström, Anna Dahl
Majoritet vid röstning föll på Karin Bäckström, Anna Dahl
Vid val av ledamöter fyllnadsval 1 år förelåg valberedningens förslag
att välja Tanja Hanni.

Mötet föreslår Irene Alvarsson
Irene Alvarsson vinner majoritet av rösterna.
Vid val av suppleant på 1år förelåg valberedningens förslag Jenny Gummesson
Mötet föreslår Åsa Qvarfort
Årsmötet beslutade
att välja Magnus Elmvik, Maja Lind Karin Bäckström, Anna Dahl, till ordinarie
ledamöter på två år samt Irene Alvarsson som ledamot på fyllnadsval ett år.
Som suppleant på ett år Åsa Qvarfort.
(Justering av röstlängd 1 deltagare avstår genom att lämna mötet 16.05 återstår 50
röstberättiga medlemmar.)
Årsmötet beslutade
att välja Magnus Elmvik
att välja Maja Lind
att välja Karin Bäckström
att välja Anna Dahl
att välja Irene Alvarsson
att välja Åsa Qvarfort

Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år
Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år
Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år
Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år
Ledamot, fyllnadsval, mandatperiod 1 år
Suppleant, nyval, mandatperiod 1 år

Följande ledamöter har ett år kvar på mandattiden: Barbro Härse och Berit
Lindenger, Fredrik Lövgren.
§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter i styrelsen enligt § 9 i
stadgarna.
Vid val av revisorer och revisorssuppleanter förelåg valberedningens förslag att välja
Gunilla Bivefors
.
Önskemål finns om att revisorer bor närmare varandra för att göra ett bra jobb.
Förslag uppkom att ge Gunilla Bivefors i uppdrag att hitta/utse en revisor kollega,
då man saknar förslag på en ordinarie revisor.
Årsmötet beslutade
att välja Gunilla Bivefors
att välja
att välja Christin Karlsson

Revisor, nyval, mandatperiod 1 år
Revisor, nyval, mandatperiod 1 år
Revisorssuppleant, omval, mandatperiod 1 år

Årsmötet beslutar att ge Gunilla Bivefors uppdraget att hitta/utse en ordinarie
revisor.
Årsmötet beslutar att man endast har en revisorsuppleant under 2017.
§ 17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet beslutade
att välja Monica Rehnberg Sammankallande, nyval, mandatperiod 1år
att välja Susanne Sved Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år
att välja Sofia Västergren Larsén Ledamot, fyllnadsval, mandatperiod 1 år

(Justering av röstlängd 6 deltagare avstår genom att lämna mötet 16.37 återstår
44 röstberättiga medlemmar.)
§ 18 Beslut om omedelbar justering av §§ 14 -19.
Årsmötet beslutade att omedelbart justera §§ 14-19.
§ 19 Motioner som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen.
Motion 1 - Förslag från arbetsgrupp som påverkar uppfödare
Mötesordförande informerar att motionen är stadgefel felformulerat och därmed kan
inte behandlas.
Förslag uppkommer om nya styrelsen kan gå igenom dessa med nya ögon.
Mötesordförande informerar om att inga beslut kan ändå inte fattas förrän nästa
årsmöte.
Mötesordförande resumerar med att årsmötets motioner Nr 1- 5,10,12-24 inte
kommer behandlas då dom är stadgefel felformulerat.
Motion 6 - Fördelning av uppdrag inom föreningen
Motionären yrkar att man som medlem i rasföreningen får inneha maximalt två
uppdrag.
Synpunkter som uppkom - Sätta krav på antal uppdrag per person i styrelsen kan
göra det svårt då det inte är många medlemmar som anmäler intresset att bidra med
sin hjälp.
(Justering av röstlängd 2 deltagare avstår genom att lämna mötet 16.56 återstår 42
röstberättiga medlemmar.)
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens yttrande att lämna motionen utan åtgärd.
Motion 7 - Angående arbetsgruppen för avelsfrågor
Motionären yrkar att styrelsen på hemsidan förtydligar vad arbetsgruppen gör och hur
den tillsätts. Att medlemmarna på årsmötet föreslår deltagare till arbetsgruppen.
Styrelsens yttrande: Årsmötet tillsätter styrelsen som sedan i sin tur utser
medlemmar till sina arbetsutskott i enlighet med rasklubbens och SKK:s stadgar.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens yttrande att lämna motionen utan åtgärd.
att ge styrelsen i uppdrag att förtydliga texten på hemsidan angående arbetsgruppen
för avelsfrågor.
Motion 8 - valphänvisning och uppfödarlista på hemsidan.
Ordförande informerar om att ett årsmöte krävs för att kunna ändra listan.
Motionären yrkar att alla kennlar som föder upp vår ras, som följer SKK:s regler och
är medlemmar i Dansk-Svensk Gårdshund, ska finnas med på klubbens hemsida.

Årsmötet beslutade att bifalla motionärens yrkande.
Motion 9 - Utskick till medlemmar
Styrelsen informerar om att när det gäller mail lista som utskick så vet man att det är
en osäker form.
Årsmötet beslutade att mötet anser att motionen är besvarad av styrelsen
Motion 11 - Informationsarbete inom RDSG
Påbörjat ett förslag på vad vi ska använda för att nå ut.
Ett grundligt arbete behövs för att kartlägga alla som man behöver nå ut till.
Motionären tillägger att man glömmer hanhundsägare.
Årsmötet beslutade att motionen är besvarad
(Justering av röstlängd 2 deltagare avstår genom att lämna mötet 17.08 återstår 40
röstberättiga medlemmar.)
Motion 21 Synpunkter som uppkom:
 Förslag att ge nya styrelsen uppdrag att be uppfödaren om ursäkt.
 Man har tillskrivit styrelsen om att man inte kan hänga ut hundar.
 Fel att välja ut en individ när det finns fler.
(Justering av röstlängd 1 deltagare avstår genom att lämna mötet 17.08 återstår 39
röstberättiga medlemmar.)
 Svårt att utse någon/några att be om ursäkt utan förslag uppkom att man
istället tar bort det från hemsidan och nya styrelsen kontaktar den styrelsen
som satt vid tillfället som hunden hängts ut. Men vill inte dessa be om ursäkt
så kan man inget göra.
 Önskemål att bilagor som sänts in och inte anslås i motionerna ska anslås och
läggas ut på hemsidan.
 Vet man att uppfödare och ägare önskar en ursäkt?
Denna motion kan inga beslut fattas, då motionen är stadgefel felformulerat
och därmed kan inte behandlas.

Motion 25 - Låta alla uppfödare av rasen stå med på uppfödarlistan
Motionären yrkar att styrelsen ska lägga till alla aktiva SKK-registrerade
uppfödare av rasen som även är medlemmar i klubben på uppfödarlistan senast
2017-04-30.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
Motion 26 - Ta bort klubbens krav/rekommendation på individuellt index
Motionären yrkar att styrelsen ska ta bort det individuella HD index helt.

att styrelsen ska låta uppfödare som parar hundar med HD A och B med utländsk
hund som har HD A och B ska få valphänvisning.
Förslag uppkom att man ska ta bort index helt då det inte gett något.
Varför ska man ha HD krav då man inte har det i Danmark?
Styrelsen informerar om att rekommendationen har inte trätt i kraft ännu.
Rekommendation att man ska ha index på C höfter.
Årsmötet beslutade att motion bifalls.
Motion 27 - Skapa Mentorsprojekt
Styrelsen anser idén är bra men att när man ser det arbete man har redan innan
så har man tänkt att man inte ska ta på sig mer ansvar. Men att man på annat sätt
kan fortsätta på förslaget men att kanske inte styrelsen ska ta ansvaret.
Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag.
att man fortsätter på förslaget men att styrelsen inte tar ansvaret.
Motion 28 - En fungerande mail kontaktlista till uppfödare
Årsmötet beslutade att motionen redan är besvarad.
Motion 29 - "Stubbsvansade avelsdjur lämnar missbildade valpar"
Fråga uppkom om vem som tillsätter arbetsgrupper
Styrelsen svarar att det är sittande styrelse som tillsätter arbetsgrupper.
Årsmötet beslutade att motionen är besvarad vid tidigare motion.
§ 20 Propositioner från styrelsen
Inga propositioner finns
§ 21 Övriga ärenden
A) Hedersmedlem
Majoritet beslutade att man säger nej.
B) FCI
Vill veta hur det går med rasen blir FCI godkänd
Inget samarbete ännu med Danmark som också har rasansvaret.
FCI presentation har lämnats in till SKK av styrelsen nyligen.
Svenskarna körde över Danskarna vid Världsutställningen men nu behöver man
sköta det snyggare och ha samarbete med Danmark.
Förslag uppkom att ge styrelsen uppdraget att samarbete ska ske mellan Svenska
och Danska gårdshundklubbarna.
§ 22 Årsmötets avslutande
Styrelseordföranden Susanne Fagrell tackar för förtroende och tackar avgående
ordförande för hans arbete samt även mötets ordförande Göran Hallberger och
mötessekreterare Annelie Karlsson Karjalainen för väl utfört arbete.

Mötet avslutas klockan 17.53

Vid protokollet:

............................................................................
Annelie Karlsson Karjalainen, mötessekreterare

............................................................................
Göran Hallberger, mötesordförande

................................................................... ...................................................................
Marie Sandelin, justeringsperson
Sofie Lourié, justeringsperson

