Årsmötesprotokoll Svenska Schillerstövarföreningen 2018 i Sollefteå.
1: Fastställande av röstlängden: fastställdes av mötet.
2: Val av ordförande för mötet: Valdes Karl Schiller.
3: Klubbstyrelsens anmälan om sekreterare för mötet: Ragnar
Eriksson godkändes.
4: Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med
mötesordförande skall justera protokollet.
Valdes: Berit Bodin och Roland Andersson.
5: Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av rasklubbens
medlemmar: beslöts närvaro och yttranderätt ej rösträtt.
6: Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst: Annons i Stövaren och
utlagt på hemsidan: godkändes av mötet.
7: Fastställande av dagordningen: godkändes.
8: Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse: fanns med som
bilaga. Balans och resultaträkning redogjordes av kassören utskrift
fanns bilagd. Avelsarbetet var på grund av avsaknad avelsråden på
mötet var därför en skriftlig redogörelse bilagd med handlingarna. 85
valpar registrerade 2017.
Revisorernas berättelse lästes av Per-Erik Magnusson, revisorerna
finner att allt är redovisat och styrkt med verifikationer enl. god sed.
Mötet godkänner detta.
9: Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt
detta uppkommen vinst eller förlust: Godkändes.
10: Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte
givit till Klubbstyrelsen: Verksamhetsberättelsen redogjorde
sekreteraren för, fanns även som bilaga: Godkändes.
11: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: godkändes.
12: Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a, Verksamhetsplan för kommande år: godkändes.
b, Rambudget för kommande år 85 000: godkändes.
c, Medlemsavgifter (enligt§4): Oförändrade.
13: Fastställande av regler för rese och kostnadsersättning till
Rasklubbens funktionärer: Beslutades oförändrade.
14: Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning:
Styrelseordförande Kjell Larsson 1:år. Ledamot omval Wendel
Martinsson 2:år. Ledamot omval Jonas Hermansson 2:år. Ledamot
omval Ragnar Eriksson 2:år. Ledamot Joakim Rehn 2:år Fyllnadsval
efter Patrik Isaksson. Suppleant omval Karl-Erik Lindberg 1:år.
Suppleant omval Christer Hederstedt 1:år.
15: Val av revisorer: omval Reidar Björk Omval Per-Erik Magnusson
ordinarie. Omval Sören Sandberg Suppleant.
16: Beslut om ombud till stövarfullmäktige: valdes Kjell Larsson med
Christian Eggiman som ersättare.
17: Val av valberedning: Omval på Leif Högdahl nyval på Einar Larsson
med Leif som sammankallande.
18: Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-17 : Mötet
beslutade om omedelbar justering 14-17.
19: Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som
anmälts till klubbstyrelsen: På grund av senarelagda årsmöten och
krav på namn delegater stövarfullmäktige allt tidigare anhåller
styrelsen att få utse delegater på styrelsemöten, som regel
ordförande blir vald+ ersättare: Årsmötet godkänner förslaget.
20: Övriga Frågor: a, Jan Karlsson föreslår en sammankomst för att
diskutera avel och avelsarbete: Årsmötet tillstyrker och utser Lill
Wiklund och Karl-Erik Lindberg att koordinera tid och plats.
b: Styrelsen föreslår att Täcke för Rasmästare Hare/Räv delas ut vid
tävlingstillfället,Årets vinstrikaste Schiller och Bästa Unghundar får

sina Täcke/priser på årsmötet, att vandringspriserna samlas ihop på
ett ställe, för tillfället är dom utspridda över Sverige det är problem
att skicka (skrymmande Tunga Ömtåliga) vi föreslår att
medlemmarna får ha synpunkter om det finns en bra plats att ha
dom på: årsmötet godkände.
C: Prisutdelning: Rasmästare Hare: Törmarkens Tarzan fick sitt täcke
som nytt för året är det sys upp för varje år och behålls av Vinnarna.
Rasmästare Räv Morgan äg. Kennet Johansen Norge. Årets
Vinstrikaste Schiller blev Killingnäsets Speja 36 poäng äg Mats
Vikström. Unghundsprovet som var nytt för säsongen och som vi
hoppas återkommer. 1:a Tomtelyans Hilda äg. Christer Hederstedt
2: Bergasjöns Attack äg, Arne Gahnström. 3:a Gladbonäsets Stoj äg.
Niklas Nilsson. Pris för Kennel med mest startande: Bergasjöns äg.
Joakim/Elfrida Rehn.
21: Mötets avslutande: Kjell Larsson tackar Karl Schiller för ett bra
möte och avslutar.

Ordförande: Karl Schiller.

Justeras: Roland Andersson.

Justeras: Berit Bodin.

