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Organ Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2020 
Plats Vilsta sportcenter, Eskilstuna 
Datum Lördagen den 14 mars 2020 
Tidpunkt 15:00 
 
Beslutande 
34 medlemmar enligt nedan: 
Anita Bjelkestål Sven Blomqvist 
Angelica Carlsson Lillian Dahlberg 
Anderz Ericsson Inger Ericsson  
Boel Fransson Kaj Fransson 
Svante Frisk Julia Hierner 
Ingvar Hök Lina Jansson 
Linnea Karlsson König Karlsson 
Lisbeth Kull Ingrid Käll 
Karina Larsson Anette Lind 
Linda Luchterhand Stefan Blomqvist 
Björn Magnusson Toril Melangen  
Helen Mellqvist Anna-Maria Nygårds  
Gunilla Odenfelt Cecilia Odenfelt Obitz  
Birgitta Palo Johansson Beth-Lis Raghall 
Kalle Skattman Frida Svenzon 
Fredrik Torstensson Carin Ågren 
Karl Ågren Ing-Marie Olofsson 
 
Övriga deltagande 
Ingen övrig deltagare. 
 
Årsmötets öppnande 

Styrelseledamot Fredrik Torstensson hälsar välkommen och förklarar årsmötet 
öppnat. 

 
§ 1 Justering av röstlängden. 
 Årsmötet beslutar 
 Att justera röstlängden till 34 deltagare 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet. 
 Årsmötet beslutar  
 Att utse Nina Karlsdotter till ordförande på årsmötet. 
 
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 Styrelsen anmäler Karina Larsson till protokollförare för årsmötet. 
 
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet.   
 Årsmötet beslutar  

Att välja Ingrid Käll och Beth-Lis Raghall till justeringsmän tillika rösträknare 
 

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
 Föreslogs att årsmötesordförande Nina Karlsdotter har närvaro och yttranderätt. 
 
 Årsmötet beslutar  

Att besluta enligt förslaget. 
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§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
 Sekreteraren informerar om att kallelse skett enligt stadgarna §7 årsmöte. 

Kallelse har meddelats i sennenbladet 2019 nr 4 samt på SShKs hemsida och på 
Facebook. 
 
Årsmötet beslutar 
Att kallelse skett stadgeenligt. 
 

§ 7 Fastställande av dagordningen.  
 Föreligger styrelsens förslag till dagordning. 
 
 Årsmötet beslutar 
 Att fastställa föreslagen dagordning  
 
§ 8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  

• Årsmötesordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. 
• Skattmästaren föredrar balans- och resultaträkning. 
• Avelsrådet informerar om arbetet med avelsfrågor. 
• I revisorernas frånvaro föredrar årsmötesordförande revisionsberättelsen. 

 
Årsmötet beslutar  
Att fastställa styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 
Att fastställa resultat- och balansräkning. 
Att notera informationen om avelsrådets arbete under 2019. 
Att notera revisionsberättelsen till protokollet. 
 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust.  

Föreligger styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med balans- och 
resultaträkning för år 2019. 
Föreslås att överskottet balanseras i ny räkning. 
 
Årsmötet beslutar  
Att överföra 2019 års överskott på 146 498 kr i ny räkning. 

 
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
 Styrelsen hade inga uppdrag från årsmötet 2019. 
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen i sin helhet beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 
 
Årsmötet beslutar  
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
Jäv. Noteras att närvarande styrelsemedlemmar inte deltar i beslutet. 
 

§ 12a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Årsmötesordförande föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020. 
 
Årsmötet beslutar 
Att fastställa verksamhetsplanen för år 2020. 
 

§ 12b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
Skattmästaren föredrar styrelsens förslag att årsavgifterna för år 2020 hålls 
oförändrade.  
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Årsmötet beslutar 
Att fastställa avgifterna oförändrade för 2020 innebärande en avgift för enskild 
medlem om 350 kr/12 månader för fullbetalande medlem, 100 kr för familjemedlem 
och 400 kr för medlemmar bosatta i utlandet. 
 

§12c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
Skattmästaren föredrar styrelsens förslag till rambudget för år 2020 innebärande en 
balanserad budget. 
 
Årsmötet beslutar 
Att fastställa rambudgeten för år 2020 med följande not att vi ännu inte har sett 
totalkostnaden för exteriördomarkonferensen utan 100 000 kr är en beräkning. 

  
§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna  
§ 8, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 Årsmötet beslutar att 

Att utse följande personer föreslagna av valberedningen till rubricerade poster 
enligt nedan, samt 

 Att suppleanternas tjänstgöringsordning följer listan nedan. 
  
 Ordförande 
  Anders Andersson   1 år  (omval)  
  
 Ledamöter 
 Karina Larsson 2 år  (omval)  

Ingrid Käll  2 år  (omval) 
Fredrik Torstensson 2 år  (omval) 
 
Följande ledamöter kvarstår sedan tidigare: Birgitta Palo Johansson, Ute Rüegg 
och Anderz Ericsson. 
 
Suppleanter 
1) Beth-Lis Raghall 1 år  (omval) 
2) Lisette Wallström 1 år  (omval) 
3) Jennie Olsson 1 år  (omval) 

 
§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9. 
 Årsmötet beslutar  

Att utse följande personer föreslagna av valberedningen till rubricerade tjänster 
enligt nedan. 

  
Revisorer – ordinarie 

 Kristina Rifall Björkell 1 år  (omval) 
 Inga-Lill Svedmyr 1 år  (nyval) 
  
 Revisorsuppleanter 
 Sofia Johansson 1 år  (omval) 
 Lena Rydgren 1 år  (omval) 
  
§15 Val av valberedning enligt stadgarna § 10. 
 Årsmötet beslutar  

Att välja Anna-Maria Nygårds 1 år  (omval)   
Att välja Anita Ottermark  1 år  (fyllnadsval)  
Att välja Ingalill Nilsson Springare  2 år (omval) 

 Att utse Anna-Maria Nygårds som sammankallande. 
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§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

Årsmötet beslutar 
Att förklara punkterna 13 -15 omedelbart justerade. 

 
§17 Övriga ärenden som styrelsen har överlämnat till årsmötet eller som senast 21 dagar 
före årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till 
ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till 
beslut.  
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. 
kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
 

1) Styrelsens förslag till nya stadgar.  
Årsmötesordförande föredrar skillnaderna mellan nu gällande stadgar och de av styrelsen 
föreslagna nya stadgarna.  
 
Årsmötet beslutar 
Att anta styrelsens förslag till nya stadgar, bilaga 1. 
  

 
2) Motion 1 

 
25/11 2019 
Riktlinjer- inavelsgrad 
 
På SKK:s avelsdata framkommer att inavelsgraderna i flera fall noterats högre än 6.25 vilket 
missgynnar rasen. 
 
På rasklubben har inavelsgraderna diskuterats och beslut fattats att inavelsgraden ej bör 
överstiga 6.2. varken uppfödaretiska regler eller i RAS finns dokumentation om rekommenderad 
gräns.  
 
Trots detta framkommer avel med inavelsgrad överstigande 6.2. höga inavelgrader syns endast i 
statistik i första kullen, medan skador, minskad fertilitet, missbildningar kan förekomma långt 
senare i flera generationer. Därför bör HD, ED röntgenr. Kompletteras med riktlinjer för 
inavelsgrad för att säkerställa en frisk ras, på kort och lång sikt. 
 
Att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för inavelsgrader som skallkrav samt offentliggöra 
dom som regler för god avel. 
 
Att godkänna förslaget till beslut enligt ovan. 
 
Britt-Marie Axelsson 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 
Att avslå motionen.  
 
Styrelsens motivering: 
Styrelsen och avelsrådet ser idag inget problem med den genomsnittliga inavelskofficienten inom 
rasen men följer noga utvecklingen för att upptäcka eventuella tendenser åt något håll för behov 
av eventuella förändringar av regler och rekommendationer.  
Tyvärr har texten om inavelsgrad fallit bort men skall vara med i det uppdaterade RAS 
dokumentet. Ändring/tillägg i RAS för Berner Sennen  
Texten är densamma som var med i det tidigare RAS dokumentet .  
”Bibehålla en låg inavelsgrad. Målet är att inavelsgraden i populationen inte överstiger 2,5%. 
För att nå målet bör inavelsgraden i avelskombinationer inte överstiga 2,5%. 
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Inga parningar med inavelsgraden över 6,25 % bör göras.” 
 
 
Årsmötet beslutar  
Att avslå motionen. 
 
 
 

3)  Motion 2 
 
Motion till Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2020 
Motion angående SH-test hos avelsdjur 
År 2014 kom SH-test från Antagene och vi började att testa våra hundar. 
Detta har hittills gjorts på frivilligbasis. Det bör nu ändras till att alla svenska 
avelsdjur skall testas innan parning. 
 
Bakgrunden till denna motion är att vi nu under fem år haft SH-testen att 
tillgå. Det har visat sig att alltför få har varit villiga att testa sina avelsdjur, 
vilket i förlängningen har lett till att de som testat inte har kunnat använda 
sig av testresultaten på det sättet det var tänkt. På vår hanhundslista som 
består av använda hanhundar i avel så är bara 20% av dem SH-testade. Det 
gäller också alltför många avelstikar. 
 
15% av våra Berner Sennenhundar dör i histiocytärt sarkom, vilket tydligt 
visar att det är en rasbunden sjukdom. SH-testet är validerat. Dessutom 
finns nu HSIMS (Histiocytic Sarcoma Index Mate Selection) där vi på ett 
bekvämt sätt kan testa våra tänkta avelskombinationer under förutsättning 
att avelsdjuren är SH-testade och på det sättet få hjälp med avelsplanera 
kombinationerna. 
 
Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att Svenska Sennenhundklubben 
tar ett stort steg mot att på sikt minska förekomsten av histiocytärt sarkom 
genom att sätta krav på att alla svenska avelsdjur SH-testas innan parning 
och på det sättet förhoppningsvis få friskare berner sennenhundar. 
På årsmötet 2012-03-10 under § 17 så överlämnade styrelsen ett förslag om 
att revidera avels- och uppfödaretiska regler vilket årsmötet beslöt bifalla. 
I dom avels- och uppfödaretiska reglerna så nämns hur man skall se på 
framtida arbetet med avel och hälsa. Den viktiga paragrafen från 22 april 
2006 § 16 nämns inte i revideringen vilket gör att den inte heller kan gälla. 
 
Mot bakgrund av ovanstående viktiga fråga yrkar vi på: 
att årsmötesbeslutet den 22 april 2006 § 16 upphävs (gäller punkterna 3, 3a och 5; sekreterarens 
notering) 
att styrelsen får i uppdrag att ändra Svenska Sennenhundklubbens 
avelsetiska regler på så sätt att alla svenska avelsdjur ska SH-testas före 
parning från och med 2021-01-01. 
_____________________________ _____________________________ 
Björn Magnusson,  Svante Frisk 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 
Att avslå motionen.  
 
Styrelsens motivering: 
Styrelsen ser avelsregionernas åsikter som viktiga och uppdrar till avelsrådet inkomma med ett 
förslag baserat på avelsregionernas och uppfödarnas åsikter till nästa årsmöte för beslut. 
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Motionärerna yrkar bifall till motionen och enskilt beslut i de två att-satserna. 
 
 
Årsmötet diskuterar frågan ingående. 
 
Årsmötet beslutar  
Att avslå motionens första att-sats. 
 
Motionärerna väljer efter detta beslut att dra tillbaka den andra att-satsen. 
 
Årsmötet uppdrar till styrelsen att till nästa årsmöte lägga fram förslag i frågan med beaktande av 
dagens diskussioner. 
 
 
§18  Avslutning 
Avtackning sker av personer som lämnar sina uppdrag, diplom och utmärkelser delas ut och 
därefter avslutar årsmötesordförande årsmötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
Nina Karlsdotter 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
Beth-Lis Raghall   Ingrid Käll 
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Bilaga 1) 
 
 
 
 
 
 

Stadgar för Svenska Sennenhundklubben 
SShK 

Antagna av SShK:s årsmöte 2005-04-09, 2006-04-22, 2020-03-14. 

Godkända av SKK 202X-XX-XX 

Gäller från 202X-XX-XX. 

 

Svenska Sennenhundklubben (SShK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta 
för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i specialklubben ingående 
raserna. 
Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de 
ideella föreningarnas specialklubbar genom särskilt tecknade avtal, i fortsättningen benämnda 
medlemsorganisationer. 
SShK:s verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits i 
samråd med specialklubben. Dessa raser är appenzeller sennenhund, berner sennenhund, 
entlebucher sennenhund och grosser schweizer sennenhund. 
Utöver SShKs stadgar i detta dokument, gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK 
utfärdade regler och riktlinjer. I den mån stadgar för SShK strider mot SKK:s stadgar gäller 
stadgar för SKK. Stadgar för specialklubb eller verksamhetsklubb fastställs av SKK och godkänns 
av SKK innan de träder laga kraft. 
 
§ 1 Mål 
För SShK gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt 
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att: 
• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört 
fullgoda rashundar. 
• Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och 
praktiskt bruk av dessa raser. 
• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. 
• Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. 
 
§ 2 Verksamhet 
För att nå det uppsatta målet ska klubben: 
1. Informera och sprida kunskap om SKK och SShK – dess mål, organisation och arbetsformer. 
2. Informera om SShK:s raser och deras användningsområden. 
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SShK:s och SKK:s upprättade riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för SShK:s raser inom och utom landet. 
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 
komma till användning. 
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6. Utforma regler för arbetsprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och av auktorisera 
domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKK:s stadgar. 
7. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser. 
8. Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete. 
9. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 
 
§ 3 Medlemskap 
Enskild person kan bli medlem i SShK. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap 
kan inom ett år upphävas av Centralstyrelsen SKK. 
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem 
har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från 
det år under vilket han/hon fyller 16 år. 
 
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer.  
Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, 
så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller 
annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller 
mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKK:s regler i dessa 
avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 
Person anställd inom någon del av SKK organisationen kan inte väljas som ledamot eller 
suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den delen av organisationen som 
anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige. 
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat SShK:s 
syften till hedersmedlem. 
 
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar 
sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar 
för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s 
Disciplinnämnd. 
 
§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma 
familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. 
Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller 
inte klubbens publikation, Sennenbladet. 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som 
helbetalande medlem. 
 
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 
SShK:s verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses, för 
personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med 
nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. 
 
§ 6 Organisation 
SShK:s högst beslutande organ är årsmötet.  
Dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. I 
SShK:s organisation ingår även de utskott och kommittéer som styrelsen särskilt beslutar om 
enligt stadgarna 8 § moment 1, 7 stycket. 
 
§ 7 Årsmöte 
Moment 1 Årsmöte, ordinarie och extra  
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år under mars eller april månad. 
Kallelse till ordinarie ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 5 veckor före 
mötet genom meddelande i Sennenbladet, på SShK:s hemsida eller på annat likvärdigt sätt. 
Handlingar tillhörande årsmötet såsom verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, 
revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska 
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behandlas på årsmötet, ska finnas tillgängliga på SShK:s hemsida senast sju dagar innan 
årsmötet. 
Extra årsmöte ska hållas om  

• Revisorerna begär det 
• Styrelsen bedömer att det finns skäl för det 
• När minst en tredjedel av medlemmarna begär det. 

 
Yrkande om extra årsmöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om 
det ärende eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra årsmöte 
ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte 
ska senast 2 veckor före mötet läggas ut på hemsidan eller annat likvärdigt sätt.  Med kallelsen 
bifogas de handlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. 
Tid och plats för årsmöte och extra årsmöte bestäms av styrelsen. 
 
Moment 2 Dagordning 
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande, eller av styrelsen utsedd 
person. 
Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av ordföranden 
för årsmötet. 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 
1. Justering av röstlängd. 
2. Val av ordförande för årsmötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. 
De valda justerarna är dessutom rösträknare. 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar. 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
7. Fastställande av dagordningen. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust. 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12.   

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
b. Beslut om styrelsens förslag till budget.     
c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15. 
17. Övriga ärenden som av styrelsen har överlämnats till årsmötet eller som senast 5 veckor före 
årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan av ett sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet 
ska styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid 
ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet 
så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
 
Moment 3 Röstning  
Rösträtt har endast medlemmar. Varje medlem har vid årsmötet yttrande-, förslags-, och rösträtt 
från det år under vilket han/hon fyller 16 år. 
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske 
med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med 
slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.  
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För 
beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker 



 

SVENSKA

SENNENHUNDK
LU

BB
EN

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020 

öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är 
medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med slutna 
sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.  

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna 
reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne 
anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

 
 
Moment 4 Närvarorätt med mera 
Vid årsmötet har varje medlem rätt att närvara och, om årsmötet så beslutar, rätt att yttra sig. Vid 
årsmötet äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De 
har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. 
• Ledamot och suppleant i SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. 
• SKK:s verkställande direktör. 
• Ledamot och suppleant i SShK:s styrelse. 
• Av årsmötet vald ordförande för mötet. 
• Av årsmötet valda revisorer och revisorssuppleanter. 
• Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen. 
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem. 
 
Moment 5 Motioner och ärenden 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad 
lämnas till styrelsen senast fem veckor före det ordinarie årsmötet.   
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet, vidare ska motion med 
Styrelsens yttrande finnas tillgängliga på samma plats som övriga årsmöteshandlingar 7 dagar 
innan årsmötet, plats meddelas i kallelsen till årsmötet.  
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, 
övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 
 
Moment 6 Kostnader 
1. Klubben svarar för samtliga kostnader för styrelsens ledamöter och suppleant vid ordinarie och 
extra Årsmöte. 
2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment 4 vid 
ordinarie och extra Årsmöte. 
3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter. 
4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat. 
 
§ 8 Styrelse 
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse, i dessa 
stadgar kallad styrelsen. 
 
Moment 1 Styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.  
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt 
suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i turordning, enligt beslut på styrelsens konstituerande 
möte.  
Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  
Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Den som är adjungerad har förslags- och 
yttranderätt men får inte delta i några beslut. 
Styrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna 
klubbens firma.  
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Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller 
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.  
Styrelsen har rätt att anmäla person till SKK:s Centralstyrelse för utfärdande av temporärt 
tillträdes- eller tävlingsförbud.  
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice 
ordföranden.  
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid styrelsesammanträde ska 
protokoll föras.  
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. 
Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande. 
 
 
Moment 2 Styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade 
regler och riktlinjer, bland annat: 
• Ansvara för klubbens avelsfrågor. 
• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet. 
• Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag. 
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte. 
• Senast sex veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och 
resultaträkningar till revisorerna. 
• Senast 30 dagar efter ordinarie årsmöte sända ett exemplar av klubbens verksamhetsberättelse 
med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.  
• Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK 
föreskriver 
• Senast 30 dagar efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning 
och om viktigare funktioner utanför styrelsen. 
• Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsemöte och årsmöte till SKK. 
• Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar. 
• Tolka stadgar. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som 
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får 
frågan avgöras av styrelsen.   
• Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben. 
• Fastställa arbetsordning. 
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 
 
§ 9 Revisorer 
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter 
ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av årsmötet.  
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte 
då val skett till nästa ordinarie årsmöte.  
Klubbens verksamhetsberättelse tillsammans med balans- och resultaträkning överlämnas till 
revisorerna senast sex veckor före ordinarie årsmöte.  
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte.  
Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1 ska finnas tillgängliga 
för klubbens medlemmar senast 1 vecka före årsmötet ex. nedladdningsbara filer på hemsidan. 
Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.  
Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde. 
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas. 
 
§ 10 Valberedning 
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie 
årsmöte.  
Valbar är medlem som under året fyller 16 år och som inte har årsmötets uppdrag som ledamot 
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eller suppleant i styrelsen, innebar ett förtroendeuppdrag i ett utskott/en kommitté på uppdrag av 
styrelsen inte heller som klubbens revisor eller revisorssuppleant. 
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för 
sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en 
ledamot ska väljas vid varje årsmöte. 
Vid beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid 
styrelsesammanträde. 
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden. 
 
§ 11 Protokoll 
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsemöten. Protokollen ska återge de ärenden som 
behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av 
vald justerare.  
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.  
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 
 
§ 12 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK 
 
§ 13 Force majeure 
Om SShK på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller 
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som 
planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. SShK 
har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört 
evenemang till täckande av uppkomna kostnader.  
SShK:s beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s Centralstyrelse. På 
motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av 
den som inte redan erlagt avgiften.  
SShK svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund 
av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom 
klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 
 
 
§ 14 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 31/ 12 året före ordinarie årsmöte handläggas 
enligt § 7, moment 2, punkt 17.  
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.  
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av antalet som deltar i beslutet 
vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra 
följandeårsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.  
SShK:s stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKK:s Centralstyrelse. 
 
 
 
§ 15 Upphörande av klubben 
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte.  
För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra 
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha stötts av minst tre 
fjärdedelar av de röstande.  
Upplöses Svenska Sennenhundklubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar 
och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med 
dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2. 
 
 


