§1

Mötets Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
§2
Justering av röstlängd
Årsmötet beslutade att närvarolistan gällde som röstlängd 12 närvarande
medlemmar.
§3
Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Eva Granfeldt.
§4
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Per Grönlund anmäldes som protokollförare för mötet.
§5
Val av justeringspersoner och tillika rösträknare.
Årsmötet valde Kristina Edh och Peter Hoyer att justera årsmötesprotokoll och
tillika vara rösträknare vid behov.
§6
Besluta om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt
§7 mom 4.
Anders Åslund enbart närvarorätt.
§7
Fråga om årsmötet behörigen blivit utlyst.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§8
Fastställande av dagordningen.
Kristina Edh anmäler en övrig fråga under § 19.
Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.
§9
Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning,
avelsrapport samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport lästes upp och
godkändes.
Avelsrådets rapport lästes igenom av de närvarande på årsmötet. Årsmötet
anmärker på att det ej nämns någonting om mål och måluppfyllelse samt hur vi
skall gå tillväga för att de uppsatta målen, vad gäller t ex HD-röntgen, skall
uppnås.
Årsmötet beslutar att godkänna avelsrådets rapport med anmärkning enligt ovan.
Styrelsen får återigen i uppdrag att tydligare beskriva vilka åtgärder som
vidtagits och behöver vidtas för att nå mål och måluppfyllelse.
§10
Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut enligt
vinst/förlust.
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt att överföra årets
resultat i ny räkning.
§11
Uppdrag från föregående Årsmöte.
Årsmötet påpekar att avelsrapporten ej är ändrad enligt påpekande från
föregående årsmöte.
§12
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§13
a: Beslut om styrelsens verksamhetsplan.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b: Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till rambudget efter att balansbudgeten
rättats till.
c: Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Medlemsavgiften är oförändrad.
§14
a: Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen idag
Ordförande, 4st ledamöter och 2 st suppleanter,
kvarstående till 2020 Per Grönlund och Lena Blomström

Årsmötet fastställde antalet ledamöter.
b: Val av Ordförande 1år
Årsmötet valde Jan Andersson till ordförande på 1 år.
c: Val av ledamot för 2 år
Valberedningens förslag till val av ledamot för 2 år är Tina Hedman. Sittande
årsmöte lämnar ett motförslag på ny ledamot, i detta fallet Ewa Gröning.
Årsmötet väljer Ewa Gröning.
d: Val av ledamot för 2 år
Årsmötet omvalde Lena Hadarsson till ledamot för 2 år.
e: Val av 1:e Suppleant för 1 år
Valberedningens förslag till 1:e suppleant är Ewa Gröning. Denne blivit vald
som ordinarie ledamot. Sittande årsmöte föreslår Kristina Edh.
Årsmötet väljer Kristina Edh till 1:e suppleant.
f: Val av 2:e Suppleant för 1 år
Valberedningens förslag till 2:e suppleant är Mikael Larsson. Sittande årsmöte
lämnar ett motförslag till valberedningens förslag, i detta fallet Peter Hoyer.
Peter Hoyer anmäler jäv och deltar inte i rösträkningen.
Årsmötet valde Peter Hoyer till 2:e suppleant.
§15
a: Val av två revisorer för 1 år, varav en sammankallande.
Årsmötet gjorde omval av Katarina Byberg och omval av Bengt-Olof Jansson
som revisorer för 1 år.
b: Val av två Revisors suppleanter för 1 år.
Årsmötet valde Stellan Johansson och Thomas Hallgren Schaffer som
revisorssuppleanter för 1 år.
§16
Val av 2 st Ordinarie ledamöter i Valberedningen för 2 år.
Kvarstående till 2020 Mikael Larsson.
Omval av Stellan Johansson på 2 år. Nyval av Jean Marc Chabloz på 2 år.
§17
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 -15.
Årsmötet förklarade paragraf 13-15 omedelbart justerade.
§18
Motioner
Motion 1
Det föreslogs (PEH) en omformulering av yrkandet till: ”Frågan backas och det
görs omtag med ökad delaktighet och dialog med inblandade parter som
mynnar ut i en ordentlig konsekvensanalys till grund för beslut”
Beslut: Mötet antar motionen med föreslagen omformulering.
Motion 2
Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 3
Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 4
Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 5
Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
Motion 6
Beslut: Årsmötet finner motionen besvarad i och med styrelsens svar på
motionen.
Motion 7
Motionären drar tillbaka sin motion.

§19

Övriga ärenden
a; Årspriser och ändring av statuterna för dessa diskuteras. Diskussion om att
använda sig av stamboken vid beräkning av poängen, vilket gör att endast
utländska resultat behöver rapporteras in. Styrelsen arbetar vidare med detta
under året.
b; Klubbens ekonomiska förvaltning av bl a fondinnehav diskuteras med
anledning av att de fonderade pengarna nu är placerade i en lågriskfond med
mycket liten avkastning. Aktiemarknaden kan framöver bli lite svajig varför det
diskuterades om pengarna skall sättas in på ett bankkonto utan avkastning.
Policyn avseende fonderade medel är att de skall vara placerade i fonder med
låg risk.
c; Användandet av redovisningsbyrå diskuteras. Detta för att få regelbundna
rapporter om hur ekonomin ser ut fortlöpande samt även hjälp med bokslut.
Årsmötet anser att detta ej rätt väg att gå utan föreslår istället att en gemensam
finansfunktion inom FA inrättas. Styrelsen får jobba vidare utifrån förslaget.
d; Diskussion om att införa poängberäkning för Viltpris i våra statuter. Detta för
att poängtera att det är jakthundar vi håller på med. Styrelsen får diskutera detta
vidare under det kommande året inför kommande revidering av statuterna.
Mötets avslutande
Eva Granfeldt tackade alla deltagande och avslutade mötet.
Dagens protokollförare: Per Grönlund

