Protokoll Schillerstövareföreningens Årsmöte 2016-04-23 i
Värnamo Apladalens Kaffe stuga
1: Fastställande av röstlängden: Beslutades att medlemmar har rösträtt, icke
medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt.
2: Val av ordförande för mötet: Valdes. Kjell Larsson
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 Sören Sandberg
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 Cristian Eggiman som även
redogjorde för resultat och balansräkning, och båda godkändes. Avelsfrågorna
föredrogs av Ragnar Eriksson pga. att Thommy Sundell var i Norge på uppdrag
för Svenska Stövarklubben och kunde ej närvara, avelsarbetet ser bra ut blir
sannolikt som förra året om inte fler valpar ca:150 således.
Revisorernas Berättelse. Lästes och att revisorerna Reidar Björk och Per-Erik
Magnusson fann att räkenskaperna var i god ordning och därefter godkändes
av årsmötet

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: Verksamhetsberättelsen fanns som bilaga och kunde läsas av
mötesdeltagarna och godkändes av Årsmötet
11: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

12: Presentation av och beslut om styrelsens förslag till:
a)Verksamhetsplan för kommande året: Anordna Rasmästerskap Hare – Räv
Landskamp mot Norge, marknadsföra Schillerstövaren vid mässor och i övrigt,
uppgradera medverkan på hemsidan och facebook. Öka avelsinformationen
till uppfödarna samt pröva och utvärdera fler inkorsningar med lämpliga
avelsdjur. Utse yngre avelsintresserade kandidater (2) till elevtjänstgöring och
utbildning till avelsråd. Återkoppla och kommentera årets avelsresultat vid
kommande årsmöte. I övrigt medverka i Stövarsammanhang för att
marknadsföra schillerstövaren.
b) rambudget för kommande år: Rambudgeten redovisades av Cristian Eggiman
och föreslogs vara 85 000: Fastställdes av mötet.
c) medlemsavgifter: Beslöts oförändrade.
13: Fastställande av regler för rese och kostnadsersättning till rasklubbens
funktionärer:18:50 per mil. Och oförändrat kostnadsersättning
14: Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen:
Ordförande på 1 år valdes Thommy Sundell Ledamot Ragnar Eriksson 2 år
Ledamot Jonas Hermansson 2 år Suppleanter Karl-Erik Lindberg och Wendel
Martinsson 1år.
15:Val av två revisorer och en revisorsuppleant: Omval på Reidar Björk och PerErik Magnusson Nyval suppleant Sören Sandberg
16: Val eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter jämte
suppleant till SvStKl.´`s Fullmäktige möte:
Årsmötet valde Ragnar Eriksson som ordinarie med Cristian Eggiman som
ersättare.
17: Val av Valberedning : Egon Mollden och Leif Högdahl valdes med Egon
Mollden som sammankallande
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: Genomgång och beslut om motioner till Stövarfullmäktige : nr 1 två
likartade :avslag Nr:2bifall. Nr:3 avslag. Nr :4Väckn. Räv. avslag
Nr:5Ögst.berätt. att starta elit. avslag. (Sydsvenskas drogs tillbaka)Nr:6
klubbtillhörighet avslag. Nr:7 Riksutställn. Tillstyrktes. Styrelsen hade utsett 2
Välförtjänta Hedersmedlemmar : Sören Sandberg och Jan Karlsson som under
många år troget arbetat för schillerföreningen och rasen.

20: a: Rasmästarna Korades och fick sina täcken, och vandringspriser
Rasmästare Hare blev Flintbergets Pyzza äg, Sören Sandberg Värnamo
Rasmästare Räv blev Buholmens X-traj äg, Henrik Johansson Uddevalla.
20:b Årets vinstrikaste Schiller blev Lyeskogens Sanna äg: Kennet Adman
Gotland
21: Mötets avslutande : Mötet avslutades och Kjell Larsson Tackades med en
applåd för ett bra genomfört möte.
Efter mötet serverades middag som avslutades med kaffe med en glädjande
stor uppslutning och styrelsen tackar alla som gjorde årsmötet och middagen
till en mycket trevlig afton För styrelsen Ragnar Eriksson sekreterare

Ordförande: Kjell Larsson

Justeras: Jan Karlsson

Justeras: Sören Sandberg

