
 

 

Årsmötesprotokoll för Svenska Gråhundklubben  

 2018-02-24 i Östanskär, Indal 

 

 

Mötets öppnande: Ordförande Jörgen Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Därefter en tyst minut till minne av Kenneth Jonsson 

 

1. Justering av röstlängden. Röstlängden justerades. 

2. Val av ordförande för mötet. Håkan Svensson valdes till mötesordförande. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. Anton Bergdahl valdes till mötets 

protokollförare. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet. Sone Eriksson och Hasse Svensk valdes till mötets justerare. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. Mötet beslutade 

att om person enligt § 7 ”klubbmöte” under moment 4 i klubbens stadgar skulle närvara på 

mötet så har dessa personer yttranderätt men ej beslutanderätt. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Stämman fann att årsmötet blivit stadgeenligt 

utlyst, kallelse har skett på hemsidan samt vår Facebooksida. Medlemsutskicket per brev blev 

dock försenat. 

7. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen lästes upp samt godkändes. 

9. Årsbokslut samt revisorernas berättelse. Fastställande av årsbokslut samt beslut om 

uppkommen vinst eller förlust. Årsbokslut och revisionsberättelse visades samt lästes upp 

och godkändes. Vid mötestillfället hade den undertecknade revisionsrapporten ännu inte 

kommit med posten. Revisorerna hade en del synpunkter på klubbens ekonomiska rutiner 

(tydlighet i arbetsgången) och kritik yttrades mot att lagerinventeringen inte var färdigställd 

vid 31/12. En ny lagerinventering kommer därför att utföras per 2018-03-31 samt för 

kommande årsskifte vid 31/12. I framtiden ska sedan kalenderårets slut gälla även för 

lagerinventeringen.  

Årsbokslutet fastställdes och uppkommen vinst beslutades att föras över på nästa 

verksamhetsår. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. Uppdraget som 

gavs avseende björnhundsprov godkändes. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret. 

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för 2018 

presenterades och godkändes. Verksamhetsplanen bifogas protokollet.   

B. Beslut om avgifter för verksamhetsåret 2019. Mötet beslutade att medlemsavgifterna 

skall bli oförändrade och ligga kvar på 200 SEK för fullbetalande medlem samt 50 SEK för 

familjemedlem. 

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2018. Förslaget godkändes för en 

oförändrad nivå. 



 

 

13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna.  

Till ordförande valdes Jörgen Olsson på omval 1 år.  

Omval på ledamot Anton Bergdahl, 2 år. Nyval på ledamöterna Anders Johansson, Nicklas 

Karlsson och Per Särnmark, 2 år. Linnéa Hansson och Johan Wennberg lämnar styrelsen. 

Kenneth Jonsson gick bort under året. 

Kassör Jenny Olofsson och ledamot Markus Andersson har 1 år kvar.  

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.  

Omval på Donald Engström 2 år. 

Pär Ömalm 1 år kvar.  

Till suppleanter valdes Johan Palmqvist på 2 år och Daniel Hillbom har 1 år kvar. 

15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna:  

Bernt-Owe Tossman har 1 år kvar på sitt mandat. Han valdes till sammankallande. 

Erik Brodén och Sven-Olof Larsén invaldes på 2 år. 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. Mötet beslutade att genast justera 

punkterna 13-15. 

17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som 

senast 15/1 anmälts till styrelsen. Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som 

inte finns medtaget under punkt 17. Kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp 

till behandling men inte till beslut. Inga motioner har inkommit inför årsmötet. 

18. Information från avelskommittén: En diskussion följde kring hur vi kan öka antalet 

registrerade hundar som varit i vikande trend de senaste åren. 

19. Övriga frågor: Rasavelsgruppen (där Jörgen O ingår) har föreslagit en webb-baserad modell 

för hundgranskning där hundägaren vid givna åldersintervall får besvara frågor kring hunden 

(jakt, sjukdomar etc.). Detta för att förbättra avelsarbetet genom att anskaffa mer information 

och utvärdering av avkommorna. Idag ligger andelen startande hundar på knappt 30 % vilket 

innebär att den absoluta merparten av alla uppfödda hundar inte kan utvärderas alls. 

Jämthundklubben föreslår att finansiera projektet med 50 000 kr. Mötet beslutar att styrelsen 

får ansvarsfrihet att arbeta med frågan. 

20. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för visat intresse. 

 

 

 

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

Mötesordförande Håkan Svensson                           Sekreterare Anton Bergdahl 

 

 

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

 

Justerare Hasse Svensk                                    Justerare Sone Eriksson 

 


