Protokoll från Årsstämman i Lit den 20 april 2013
Stämman hade ca: 30 deltagare.
§ 1 Årsstämmans
öppnande

Ordförande Fredrik Nordin hälsar Välkommen och öppnar stämman.

§ 2 Justering av
röstlängd

Detta får anstå tills behov föreligger.

§ 3 Val av mötesordförande

Ivan Myhr väljes att vara mötesordförande.

§ 4 Val av mötessekreterare

Sekr. i klubben, Ingrid Fredriksson väljes.

§ 5 Val av två
justerare

Leif Joelsson och Olle B. Häggkvist väljes att justera protokollet.

§ 6 Beslut om närvarooch yttranderätt

Inga invändningar föreligger.

§ 7 Fråga om stämmans Stämman är utlyst i Årsmeddelandet och på hemsidan i
utlysande
rätt tid enligt stadgarna.
§ 8 Fastställande av
dagordning

Dagordningen godkänns, övriga frågor som § 20.

§ 9 Styrelsens årsberättelse och ekonomiska resultat

Ordf. Fredrik N. redogör för årsberättelsen som finns på s 4 i
årsmeddelandet. Kassören Mats Andersson presenterar
förvaltningsberättelsen som finns till påseende för alla. Båda lades till
handlingarna.

§ 10 Revisionsberättelse

Revisor Rikard Johansson läser upp revisorernas berättelse.

§ 11 Balansräkning
och resultat disp.

Utgående balans 157822 kr Underskottet blev 33388 kr överföres
i ny räkning. Här gjorde kassören Mats A. en tydlig förklaring och talade samtidigt
om styrelsens funderingar kring det underskott som föreligger. Mötet hade
möjlighet att ställa frågor.

§ 12 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012.

§ 13 Verksamhetsplan

Kassören Mats A. redogör för verksamhetsplanen 2013
Traditionell verksamhet med jaktprov, utställningar, dressyrkurser, ungdomssatsningar och utbildningar.
Kassören Mats A. presenterar förslag till rambudget genom att ta punkt för punkt
och berättar om de konsekvenser styrelsen sett vid neddragningar i
verksamheten såsom jaktprov, årsfest m.m. Budgeten godkändes.
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SvStk. kommer att administrera medlemsavgifter f om 2014. Idag är det SKK
som sköter om den hanteringen. Det är i dag kostsamt för SvStk
Detta under förutsättning att lokalklubbarna ställer sig positiva till enhetlig
medlemsavgift på 395:- Trots en höjning medför det ändå en större del till
lokalklubben (100 :- per medlem mot 50:- för närvarande)
Stämman godkände styrelsens förslag om enhetlig medlemsavgift 395:- för
fullbetalande medlem 75:- för familjemedlem och 100:- för gästmedlem..

§ 14 Val till styrelsen
på 2 år

Pär Nord, Anders Holmberg, Per Roos och Leif Aronsson omvaldes.
Nyval av Kristina Wahlberg efter avgående Ingrid Fredriksson.

§ 15 Val av revisorer

Omval av Rikard Johansson och Lars Olofsson till 2014

§ 16 Val av revisorssuppleanter

Omval av Jörgen och Gunilla Widegren till 2014

§ 17 Val av ledamot i
valberedningen

Omval av Anders Dunder till 2014 och Bertil Andersson till 2015
Nyval av Ingrid Fredriksson till 2016. Anders Dunder är sammankallande.

§ 18 Beslut om
justering

Stämman beslutar att omedelbart justera § 14,15,16 och 17

§ 19 Behandling av
motioner

Mats Eriksson får läsa upp och kommentera sin motion om användande av
strumpor/sockor vid jaktprov. Synpunkter av stämmodeltagare både för och
emot ges. Styrelsen har bifallit motionen. Stämman biföll också motionen efter
handuppräckning att skicka vidare till Stövarfullmäktige 2014.
Olle B. återkom till sin tidigare motion om sufficient vid utställning som krav för
start i jaktprov Öppen klass. Stämman beslutar lobba för att åter lämna in
motionen.

§ 20 Övriga frågor

a/ Gunnar Jonsson ville ta upp sin skrivelse till styrelsen om önskan att ha
öppen lottning vid jaktprov. Han har fått skriftligt svar och fick nu också muntlig
beskrivning av vilka svårigheter och därmed hur tidskrävande det kan vara.
b/ Leif Joelsson vill att JHStk går ur Jägarförbundet p.g.a. deras rovdjurspolitik.
Stämman lyssnar men fattar inget beslut.

§ 21 Avslutning

Ordf. Fredrik N. tackade mötesordf. och övriga deltagare vid stämman och
avslutade densamma.
Diplom från Utställningar, Jakt- och RR-prov delas ut.

Årsfesten på Handogs Bygdegård efteråt hade lockat 75 deltagare.
Ordf. Fredrik Nordin delade ut JHStk:s förtjänstplakett till Bengt Selberg, Martin Magnusson,
Rune Jönsson, Sören Jönsson, Ulf Hagen.
Anders Dunder avtackade sekr. Ingrid Fredriksson med en trägumma/harjägare.
Pantbankens vandringspris delades ut till Roosgårdens Nero och husse Roger Sahlin. Inteckningar i
vandringsprisen belönades med diplom. Klubbmästaren Ulfvsveåsens Lycka fick pris genom sina ägare
Eva och Kjell-Åke Sundberg.
Vid protokollet:……………………………………………………………………Ingrid Fredriksson
Justeras:…………………………………………………………………………..Leif Joelsson
Justeras:…………………………………………………………………………..Olle B. Häggkvist
Mötesordförande:………………………………………………………………...Ivan Myhr

Ordförande:……………………………………………………………………….Fredrik Nordin

