
Protokoll från Årsstämman i Krokom den 28 april 2018 

Stämman hade 43 deltagare 

 

§ 1  Årstämmans Ordförande Fredrik Nordin hälsar välkommen och öppnar  

       öppnande stämman. 

 

§ 2  Justering av  Detta får anstå tills behov föreligger. 

        röstlängd 

 

§ 3  Val av mötes- Ivan Myhr väljes att vara mötesordförande. 

        ordförande 

 

§ 4  Val av mötes- Sekreterare i klubben, Mats Eriksson väljes. 

        sekreterare 

 

§ 5  Val av två  Jan-Erik Hellman och Jan Swartström väljes att justera protokollet. 

        justerare 

 

§ 6  Beslut om närvaro- Inga invändningar föreligger. 

       och yttranderätt 

 

§ 7  Fråga om stämmans Stämman är utlyst i årsmeddelandet och hemsidan i rätt tid 

utlysande enligt stadgarna. 

 

§ 8  Fastställande av  Dagordningen godkänns, övriga frågor som § 22. 

       dagordning 

 

§ 9  Styrelsens års- Rolf Pellving redogör för årsberättelsen som finns på s 4 i 

berättelse och eko- årsmeddelandet. Kassören Jimmie Guttormsson presenterar för- 

nomiska resultat valtningsberättelsen som tyvärr var felaktig i Årsmeddelandet men 

där rätt siffror nu finns på vår hemsida. Båda läggs till 

handlingarna. 

 

§ 10 Revisionsberättelse Revisor Rickard Johansson redogör för revisionsberättelsen. 

 

§ 11 Balansräkning Utgående balans 245 734 kr. Överskottet blev 46 696 kr och över- 

        och resultat disp. föres i ny räkning. 

 

§ 12 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017. 

 

§ 13 Verksamhetsplan Rolf Pellving redogör för verksamhetsplan 2018. 

         2018  Traditionell verksamhet med jaktprov, utställningar, dressyrkurser, 

ungdomssatsningar, utbildningar samt speciellt för i år är 

fullmäktige och att vi är ansvarig för DM. 

 Alla delar godkännes. 

 

 

       Rambudget Kassören presenterar förslag till rambudget som 

2018 godkänns även den. 

   



Årsavgift SvStk administrerar årsavgiften och den är lika för alla 

2018 lokalklubbar, 395:- för fullbetalande medlem. 

 

§ 14 Val till styrelsen Mats Eriksson, Jan-Erik Eriksson, Sarah Häggkvist och 

         på två år Rolf Pellving omvaldes.  

 

§ 15 Val av ordförande Fredrik Nordin väljes att vara klubbens ordförande i två år. 

 

§ 16 Val  av revisorer Omval av Rickard Johansson och Lars Olofsson till 2019. 

 

§ 17 Val av revisors- Omval av Sigrid Gärdin och Gunilla Widegren till 2019. 

         suppleanter 

 

§ 18 Val av ledamot i Omval av Bertil Andersson till 2019 och Jan Swartström till              

valberedningen 2020 samt nyval av Pär Nord till 2021. 

Jan Swartström är sammankallande. 

 

§ 19 Beslut om justering Stämman beslutar att omedelbart justera §14, 15, 16, 17, och 18. 

 

§ 20 Val av ombud till Mats Eriksson och Jimmie Guttormsson väljs som ombud  

        Stövarfullmäktige till Stövarfullmäktige den 1-2 juni i Upplands Väsby.  

 

§ 21 Behandling av De 14 motionerna till fullmäktige nu i juni 2018 läses upp och  

        motioner kommenteras. Olle B Häggkvist presenterar själv sina två 

motioner. Stämmodeltagarnas kommentarer och synpunkter får ses 

som vägledning till våra fullmäktigedelegater. 

 

§ 22 Övriga frågor a/ Årsstämman biföll styrelsens förslag att utnämna Jan-Erik 

Hellman till hedersmedlem i J/H Stövarklubb. 

 

 b/ Årsstämman biföll även styrelsens förslag att bjuda in Anna 

Pamuk som föreläsare angående hundhälsa och där klubben står 

för kostnaden. 

 

 c/ Krister Olson informerar om Hamiltonföreningens årsmöte. 

 

d/ Styrelsen erbjuder C-G Göranssons jaktdagar till hugade 

spekulanter för 2 000:-. Bengt-Åke Persson är snabbast att 

bestämma sig och får därmed lägga vantarna på värdebeviset. 

 

 e/ På J-E Hellmans fråga så kan styrelsen informera om att 

familjemedlemmar som äger hund har rätt att tävla till KM och 

DM om hunden har kvalificerat sig till start i Elitklass. 

 

§ 23 Avslutning Ordförande Fredrik Nordin tackar mötesordförande och övriga vid 

stämman och avslutar densamma.  

 

 

 

 



 

Martin Magnusson tilldelas SvStK förtjänsttecken. 

 

Utdelning av vandringspriser som gått ut 2017 enligt följande: 

Pantbankens vandringspris, ett par ljusstakar skänkta av Björn Markström att tävla om för 

Finsk Stövare, ej äldre än 4 år vanns av Sörbogårdens Ville, ägare Emanouil Strantzalis. 

Vandringspris, en tavla skänkt av Landbys till bästa hund, ej äldre än 36 månader vid jaktprov 

i Ökl vanns av Häjjo, ägare Stefan Kristensson och Bo Norman. 

Diplom med Edvin Lindborgs minnestallrik för hamiltonstövare vanns av Åhlstigens Benjo, 

ägare Bengt-Ove Månsson. 

 

Inteckningar i vandringsprisen belönas med diplom. Klubbmästare 2017 blev Roggabäckens 

Daisy, ägare Ernst Bjureflo. 

 

Diplom från jakt och RR-prov delas ut. 

Årsfesten på Hägragården efteråt lockade ca 60 deltagare. 

 

 

Vid protokollet:…………………………………………………….. Mats Eriksson 

 

 

 

Justeras:……………………………………………………………... Jan-Erik Hellman 

 

 

 

Justeras:………………………………………………………………Jan Swartström 

 

 

 

Mötesordförande:…………………………………………………… Ivan Myhr 

 

 

 


