Protokoll Schillerstövareföreningens Årsmöte 2015-05-16
på Elmia
1: Fastställande av röstlängden: Beslutades att medlemmar har rösträtt, icke
medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt.
2: Val av ordförande för mötet: Valdes Fredrik Franzen
3: Styrelsens förslag till sekreterare: Ragnar Eriksson även valberedningens
förslag
4: Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordförande
justerar protokollet: Jan Karlsson och kennet Eriksson
5: Beslut om närvaro och yttranderätt förutom klubbens medlemmar: ok: se
punkt ett.
6: Fastställande av dagordning: Godkändes
7: Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna: Annonserat i Stövaren och
hemsidan, godkändes

8: Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse :Förvaltnings berättelsen föredrogs av Ulf Eriksson som även
redogjorde för resultat och balansräkning, och båda godkändes. Avelsfrågorna
föredrogs av Thommy Sundell som rapporterar om hittils i år 21 tikar på
tiklistan 77 valpar födda 1 tik gick tom. 4 tikar utanför tiklistan har valpat, det
ser ut att bli ett bra år.
Revisorernas Berättelse. Lästes av Reidar Björk där han Per-Erik Magnusson
fann att allt var i god ordning och därefter gokändes av mötet

9: Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust : stämman beslöt att föra vidare i ny räkning.
10: Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till
styrelsen: Rapporten godkändes .
11: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade ansvarsfrihet
12: Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:

a)Verksamhetsplan för kommande år: Ta fram nya trycksaker,folder mm, för
information nya medlemmar o mässor
utse medlemsansvariga , följa upp valpköparna och årlig information,Arrangera
rsmästerskap Hare och Räv, ungdoms jakt Valsjöbyn , Landskamp mot Norge
samt anordna Schillerträff som enligt önskemål på årsmötet ska bli i Ransäter i
månadsskiftet Juli –Augusti med möjlighet att ställa ut våra hundar på
Värmlands stövarklubbs utställning 1-8 i Sunne. Arbeta för fler Schillerstövare
kommer på jaktprov. Mycket infomation i Stövaren i varje nummer. Uppdatera
hemsidan, lägga ut styrelseprotokoll. Ta upp unghundsgranskningen. Ta fram
ett förslag till fortsatt integration med svenska Stövarklubben till nästa årsmöte
i samarbete med svenska Stövarklubben.
b) rambudget för kommande år: Rambudgeten redovisades av Ulf Eriksson och
Fastställdes av mötet.
c) medlemsavgifter: Beslöts oförändrade.
13: Fastställande av regler för rese och kostnadsersättning till rasklubbens
funktionärer:18:50 per mil.
14: Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen:
Ordförande på 1 år valdes Thommy Sundell Ledamot Bernt Bondesson 2 år
Ledamot Kristian Eggiman 2 år Ledamot Magnus Lauri 2år Suppleanter Karl-Erik
Lindberg och Wendel Martinsson 1år. Revisorer: Reidar Björk och Per –Erik
Magnusson Valdes. Valberedning valde mötet Sven-Olof Eriksson
sammankallande och Ulf Eriksson.
18: Beslut om omedelbar justering av punkterna 14—17 : Beslut togs om
omedelbar justering av punkterna 14-17.
19: Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till
styrelsen: En uppmaning från en medlem hade inkommit och behandlades av
mötet där första halvan tillstyrktes och andra avstyrktes Medlemmen får
skritfligt svar.
20: Övriga frågor : en del avelsfrågor togs upp Tex. Skall vi para med mer än 2.5
% : ja om det är viktigt för rasen i nödfall och som skall redovisas. Frågan om
tiken ska ha 2:a jaktprov där var mötets mening det ska vara lika som tidigare.
21: Mötets avslutande: Thommy Sundell tackade ordförande för mötet och
avslutade mötet.
Efter mötet serverades kaffe och delades utmärkelser till tre välförtjänta
Hedersmedlemmar: Anders Nilsson Ulf Eriksson och Stefan Lundgren som har

varit med sedan föreningen bildades. Anders Nilsson drog en kort redogörelse
om hur och varför man bildade föreningen. Efter det följde prisutdelning Räv
och Harmästare. Rasmästare Räv blev Hejnumdalens Gri ägare Fred
Ludvigsson som fick sitt välförtjänta täcke mm. Rasmästare Hare blev
Kronefjällets Nelli som fick Täcke och glashare mm. Hon vann även årets
vinstrikaste Schiller ett mycket vackert vandringspris som flera borde söka som
har bra hundar.

Ordförande: Fredrik Franzen

Justeras: Jan Karlsson

Justeras: Kennet Eriksson

