Årsmötesprotokoll Svenska
Schillerstövarföreningen 2017 Elmia
1: Faställande av röstlängden: Godkändes med 28 deltagare.
2: Val av Ordförande för mötet: Valdes Thommy Sundell (avg.
ordförande)
3: Val av sekreterare för mötet: styrelsen anmälde Ragnar Eriksson.
4: Val av två Justerare tillika Rösträknare: Anders Nilsson och Sören
Sandberg valdes.
5: Beslut om närvaro och yttranderätt förutom rasklubbens
medlemmar: Beslutades närvaro och yttranderätt, ej rösträtt.
6: Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst: Kallelse godkänd.
7: Fastställande av dagordning: Fastställdes av mötet.
8: Föredragning av förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning,
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser:
Förvaltningsberättelsen balans och resultaträkning samt
verksamhetsplan fanns bilagd till dagordningen som genomgicks av
Thommy Sundell som även redovisade avelsarbetet som under
fjolåret resulterade i 141 valpar 58 tik och 73 hanar. 1 fall epilepsi,
inavelsprocent 1,3 (godkänd 2,5). Årets avel kom igång sent därför
förväntas det födas mindre antal valpar i år till idag födda 42, 4 tikar
har gått tomma, inkorsningar av Balkan och Luzern har visat bra
resultat på jaktprov (bättre än ren Schiller) 32 avelsförfrågningar.
Ändring i RAS har gjorts i syfte att på sikt sänka medelhöjden på våra
Schillrar. Reidar Björk läste revisionsberättelsen som inte innehöll
några anmärkningar och föreslog godkänd: mötet godkände.
9: Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust: Fastställdes av mötet.
10: Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till
styrelsen: Styrelsen meddelar att inga uppdrag utöver de som ingår i
verksamhetsplanen fanns: Godkändes.

11: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet godkände.
12: Presentationav och beslut om styrelsens förslag till:
a, Verksamhetsplan för kommande år: fanns bilagd till dagordning,
kommer även att biläggas årsmötesprotokoll.
B, Rambudget för kommande år. 85 000:- godkändes.
C, Medlemsavgifter enl,§4: Oförändrade.
13: Fastställande av regler för rese och kostnadsersättning
tillrasklubbens funktionärer: oförändrade.
14: val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen: Ordförande valdes Kjell Larsson 1 år
Ledamot Christian Eggiman (2år) ledamot Patrik Isaksson (2år)
ledamot Lill Wiklund (2år)
Suppleant Karl-Erik Lindberg (1år) Suppleant Christer Hederstedt
(1år).
15:Val av revisorer: Omval På Reidar Björk och Per-Erik Magnusson
Ordinarie. Suppleant omval Sören Sandberg.
16: Beslut om ombud till Stövarfullmäktige : Stövarfullmäktige är
2018 därför tar mötet inget Beslut.
17: Val av Valberedning : omval på Egon Mollden som
sammankallande omval på Leif Högdahl som ledamot.
18: Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-17: Mötet
beslutade Ja till omedelbar justering.
19: Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som
anmälts till Klubbstyrelsen: Inga.

20: Övriga Frågor: a, Jan Karlsson tar upp frågan om Har och
Rävlinjer, han menar att det finns en fara i det eftersom vi har en
relativt smal avelsbas, sen har vi även HD och PDA att ta hänsyn till.
b, Ulf Eriksson varnar för detta med rovdjurshundar för att det skall
splittra medlemskåren i olika sektioner.
C, Avtackning och prisutdelning: Avgående ordförande Thommy
Sundell avtackades för sina år som ordförande, samt för ledande av
årsmötet med passande Litografi med en Schillerstövare av nya
ordförande Kjell Larsson, samt en Glasräv till avgående Bernt
Bondesson. Därefter Korades årets vinstrikaste Schiller: JAKTCHAMPs
Doris, ägare Johan Hansson Gotland fick sitt vandringspris.
Rasmästare Räv Grynnans Tage ägare Tommy Johansson Mariestad
fick sitt täcke och glasräv diplom mm. Rasmästare Hare Kronefjällets
Nelli äg.Ragnar Eriksson fick sitt täcke, glashare diplom och
vandringspris för andra gången, sist var det 2015.
21: Mötets avslutande: Thommy avslutade mötet och bjöd in till kaffe
och gott bröd.

Ordförande Thommy Sundell

Justeras Anders Nilsson

Justeras Sören Sandberg

