Protokoll fört vid Korthårsgruppens årsmöte
i Ånnaboda 22 augusti 2020
§1. Mötets öppnande
Ordförande Ida Sörensen hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
En tyst minut hålls för medlemmar som avlidit under året.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Jan Stridh och till sekreterare valdes Anna Månsson
§3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till att justera protokollet valdes Simon Conradsson och Peter Evstrand jämte mötets
ordförande
§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet
§5. Godkännande av kallelse till årsmötet
Mötet godkände kallelsen
§6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden i enlighet med upprättad lista över 10 närvarande medlemmar, varav 1 via länk,
godkändes
§7. Redovisning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
§8. Ekonomisk redovisning
Kristoffer Nohrborg redovisade kassarapporten. Korthårsgruppen har uppvisat ett underskott
för 2019 med 9000 kr. Det beror på att det var färre som betalade sin medlemsavgift i
kombination med ett välbesökt årsmöte som hade större kostnader än beräknat. Åtgärder har
vidtagits bla ett webformulär för att hantera anmälningar till årsmöteshelgen. Revisorerna är
nöjda med åtgärden. Pandemin har orsakat att årsmöteshelgen 2020 ställts in och kostnaden
är mindre än beräknat. Kassarapporten godkändes och lades till handlingarna.
§9. Revisionsberättelse
Revisorer Lars Eriksson och Urban Öberg har skrivit en revisionsberättelse som godkändes och
lades till handlingarna
§10. Fråga om klubbstyrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
Beslutades att klubbstyrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året
§11. Fråga om disposition av vinst/förlust under det gångna året
Beslutades att disposition av vinst/förlust under det gångna året godkändes
§12. Val av ordförande för 1 år
Till ordförande för 1 år valdes Ida Sörensen

§13. Val av styrelseledamöter, 2 personer för 2 år
Anna Månsson
vald till 2021 sekreterare
Jan Stridh
vald till 2021
Kristoffer Nohrborg 2 år omval kassör
Malin Airaksinen
2 år omval
§14. Val av styrelsesuppleanter, 1 person för 2 år
Johan Ljungné
vald till 2021
Anders Persson
2 år nyval
§15. Val av 2 revisorer för 1 år
Lars Eriksson
omval
Urban Öberg
omval

sammankallande

§16. Val av 2 revisorsuppleanter för 1 år
Alf Ohlsson
omval
Björn Johansson
omval
§17. Val av valberedning, 2 personer, 1 person för 2 år, 1 person för 1 år
Daniel Liberg
2 år omval sammankallande
Anders Westrin
vald till 2021
Niklas Karlsson
1 år omval
§18. Val av redaktionsgrupp, 3 personer för 1 år
Ida Sörensen
omval
sammankallande
Ulf Granström
omval
Johan Brusell
omval
§19. Val av medlemsgrupp, 3 personer för 1 år
Ida Sörensen
omval
ansvarig
Anders Persson
omval
Raymond Bråten
omval
§20. Val av avelsgrupp/valphänvisare, 6 personer varav 1 från Norge, 1 från Finland. 1 år
Maria Johansson
omval
sammankallande
Johan Axelsson
omval
Christofer Johansson omval
Åke Svensson
omval
valphänvisare söder
Anders Westrin
omval
valphänvisare norr
Tommy Jacobsen
omval
Raymond Bråten
omval
valphänvisare Norge
Ingmar Jaatinen
omval
valphänvisare Finland
§21. Verksamhetsplan för Korthårsgruppen/budget
Beslut om att ändra namnet ”defektrapportering” till ”hälsorapportering”. Förra namnet ger
en negativ klang om att taxen är en sjuk ras vilket den inte är.
Mötet antager verksamhetsplanen.
Budgeten är inaktuell pga pandemin.

§22. Beslut om schablonersättning (kostnader och egna utlägg) för arbete med hemsidan
för 2020
Ett belopp av max 3000 kronor beviljades

§23. Beslut om schablonersättning (kostnader och egna utlägg) för arbete med tidningen för
2020
Ett belopp av max 3000 kronor beviljades.
Förslag om ytterligare 3000 kronor i ersättning då det ges ut ytterligare en tidning under
samma år som kompensation för utebliven årsmöteshelg. Styrelsen får i uppdrag av mötet att
besluta i frågan.
§24 Beslut om schablonersättning (kostnader och egna utlägg) till kassören för 2020
Ett belopp av max 3000 kronor beviljades
§25. Beslut om medlemsavgift för 2021
Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2021
200 kronor,75 kronor för familjemedlem
§26. Kungörande av vandringspriser 2020
Korthårshornet till Kokopelli´s Felice, ägare Torbjörn Norrlund för kvalifikationsår 2019
Pelles vandringspris till Åke Svensson, Rågläntan’s kennel.
Förslag från mötet om att låta vandringsprisen utgå på kommande årsmöte pga pandemin.
Den har omöjliggjort att tävla om prisen på ett rättvist sätt. Mötet ger styrelsen i uppdrag att
besluta i frågan.
§27. Avelsgruppens framtida arbete
Ida Sörensen presenterar avelsgruppens uppdrag från förra årsmötet, att förtydliga förloppet
av provjakterna. Avelsgruppen har inte för avsikt att poängbedöma hundar då det inte är i
Korthårsgruppens befogenhet att anordna sådant, utan att bedöma hundar skriftligen så att
jaktsätt och dess olika egenskaper kan utläsas.
§28. Övriga frågor
Eva von Celsing informerar om det faktum att tillväxtdefekterna ”short ulna” och ”pes varus”
uppdagats och drabbat ett flertal taxar i närtid. Det borde ligga i rasklubbens intresse att
informera om, och att försöka stävja utvecklingen då det orsakar hunden ett stort lidande och
minskad användbarhet. Det saknas tillräcklig information i RAS (rasspecifik avelsstrategi) om
defekten.
§29. Årsmöte 2021, tid och plats
23-25 April 2021 i Ånnaboda är beslutat sedan tidigare varav årsmöte den 24/4.
§30. Mötet avslutas
Mötesordförande Jan Stridh avslutar mötet.

Justeras
…………………………………………………………………………………………
Jan Stridh

…………………………………………………………………………………………
Simon Conradsson

………………………………………………………………………………………….
Peter Evstrand

