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PROTOKOLL 
Årsmöte 2018  

Organ Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2018 
Plats Salaortens ryttarförening,Sala 
Datum Lördagen den 17 mars 2018 
Tidpunkt Klockan 14:30- 16:00 
 
Beslutande 39 medlemmar enligt nedan: 
 Anders Andersson Ingrid Käll Krister Hammar 
 Gunilla Odenfelt Karina Larsson Beth-Lis Raghall 
 Birgitta Palo Johansson Anna Griffiths Anna-Maria Nygårds 
 Fredrik Torstensson Kalle Skattman Toril Melangen 
  Ulrika Hansson Maritina Blom Carin Ågren  
  Kalle Ågren AnnCatrin Uppfeldt Rose-Marie Olsson 
  Lena Rydgren Gunilla Johansson Siv Eriksson 
  Inger Ahlin Paul Lundgren Inger Ericsson 
  Anneli Roos Linda Luchterhand Tina Sandberg 
  Lisette Wallström Kicki Nordlund Madeleine Lundh 
  König Karlsson Linnea Karlsson Ute Rüegg

 Björn Magnusson Anderz Ericsson Svante Frisk 
  Lina Jansson Carina Nilsson Pia Magnusson 

  
   
Övriga deltagande: 
 Ingen övrig deltagare 
 
Årsmötets öppnande 

 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar 
 årsmötet öppnat. 

 
1.  § Justering av röstlängden 
 Årsmötet beslutar 
 att justera röstlängden till 39 medlemmar. 
 
2.  § Val av ordförande till årsmötet 
 Årsmötet beslutar 
 att utse Yvonne Brink till ordförande till årsmötet. 
 
3.  § Val av protokollförare för årsmötet 
 Årsmötet beslutar 
 att utse Karina Larsson till sekreterare för årsmötet. 
 
4.  § Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 Föreslås att årsmötet väljer Ulrika Hansson och Gunilla Odenfelt till 
 justeringsmän tillika rösträknare. 
 Årsmötet beslutar 
 att välja Ulrika Hansson och Gunilla Odenfelt till justeringsmän  
  tillika rösträknare. 
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5.  § Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
Föreslogs att årsmötesordförande Yvonne Brink har närvaro och  
yttranderätt. 

 Årsmötet beslutar  
 Att besluta enligt förslaget. 
 
6.  § Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst 

 Ordförande informerar om att kallelse enligt stadgarna § 7 Årsmöte,  
 Till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges 
 medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i   
           Sennenbladet eller på annat likvärdigt sätt. 

 Kallelse har meddelats i Sennenbladet nr 4. år 2017 samt på 
 SShKs webbplats och Facebook. 
 Årsmötet beslutar 
 att kallelse har skett stadgeenligt. 
 
7.  § Fastställande av dagordning 
 Föreligger styrelsens förslag till dagordning. 
 Årsmötet beslutar 
 att fastställa förslag till dagordning. 
 
8.  § Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
       ▪  Ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. 
       ▪  Birgitta Palo Johansson föredrar balans- och resultaträkning. 
 ▪  Avelsrådet informerar om arbetet med avelsfrågor. 

▪  i revisorernas frånvaro föredrar årsmötesordförande Yvonne Brink 
revisionsberättelsen. 

 Årsmötet beslutar 
 att fastställa styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017, 
 att fastställa resultat- och balansräkning för år 2017, 
 att notera informationen om avelsrådets arbete under 2017, samt 
 att notera revisionsberättelsen till protokollet. 
 
9.  § Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa  
        uppkommen vinst eller förslut. 
 Föreligger styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med balans- 
 och resultaträkningen med ett underskott för år 2017 med 95 934:98 kronor. 
 Föreslås att underskottet balanseras i ny räkning. 
  
 Årsmötet beslutar 
 Att   överföra 2017-års underskott om 95 934:98 kronor i ny räkning.  
 
10.  § Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 
 Styrelsen hade inga uppdrag från årsmötet 2017 
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11.  § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen i sin helhet 
 beviljas ansvarsfrihet för 2017-års förvaltning. 
 Årsmötet beslutar 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 Jäv. Noteras att närvarande styrelsemedlemmar inte deltar i beslutet. 
  
12.a)  § Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
        Ordförande föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018. 
 Årsmötet beslutar 
 att fastställa verksamhetsplanen för år 2018, samt 
 
12.b)  § Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår 
 Skattmästaren föredrar styrelsens förslag till årsavgifter för år 2019 
 innebärande en avgift för enskild medlem om 350 kr/kalenderår för 
 fullbetalande medlem, 100 kr för stödjande familjemedlem och 400 kr 
 för medlemmar bosatta i utlandet. 
 Årsmötet beslutar 
 att fastställa årsavgiften för fullbetalande medlem till 350 kr. 
 att fastställa årsavgiften för stödjande familjemedlem till 100 kr, samt 
 att fastställa årsavgiften för medlem bosatt i utlandet till 400 kr. 
 
12.c)  § Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
           Skattmästaren föredrar styrelsens förslag till rambudget för år 2018 
 innebärande en balanserad budget. 
 Årsmötet beslutar 
 att fastställa rambudgeten för år 2018. 
 
 
13.  § Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna § 
8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 Årsmötet beslutar 
 att utse följande personer till rubricerade poster enligt nedan, samt 
 att suppleanternas tjänstgöringsordning följer listan nedan. 
 
 Ordförande 
 Anders Andersson           Omval 1 år 
 Ledamöter 
 Karina Larsson                Omval 2 år 
 Ingrid Käll           Omval  2 år 
 Fredrik Torstensson         Nyval  2 år  
 Suppleanter 
 Beth-Lis Raghall               Omval 1 år 
                
 Lisette Wallström           Omval 1 år 
 Jennie Olsson            Nyval 1 år 
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14.  § Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9 
 Årsmötet beslutar 
 att utse följande personer till rubricerade poster enligt nedan. 
 Revisorer - ordinarie 
 Kristina Rifall Björkell        Omval 1 år 
 Helena Holén           Omval 1 år 
 Revisorer - suppleanter 
 Sofia Johansson Omval 1 år 
 Lena Rydgren Nyval 1 år 
 
 
15.  § Val av valberedning enligt stadgarna § 10 
 Årsmötet beslutar 
 att välja Björn Magnusson (1 år) och Anna-Maria Nygårds  (2 år) samt 
  
 att utse Björn Magnusson som sammankallande. 
 
16.  § Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
 Ordförande förslår att paragraferna 13 - 15 förklaras omedelbart justerade. 
 Årsmötet beslutar 
 att förklara paragraferna 13 - 15 justerade. 
 
17.  § Övriga ärenden som styrelsen har överlämnat till årsmötet eller som senast 21 dagar 
          före årsmötet har anmälts till styrelsen. 
 
Motion 1 2018 
Motion inlämnat av: 
Cecilia Mogor, Sofie Johansson, Petrina Andersson, Kerstin Karlsson, Pernilla Strandberg 
Birgitte Damsgard, Boel Fransson, Jan Herngren, Zofia Andersson, Björn Jacobsson 
Annika Hansson, Marinette Andreasson, Anita Richter, Christina Isaksson, Pernilla Svedjeby 
 
Register för hanhundar godkända i avel 
De hundägare som vill ha sin hanhund i avel och vilken uppfyller SShKs kriterier för avel 
erbjuds att medverka i ett register. 
För att enklare kunna hitta fler hanar som är friröntgade, utställda och lämpliga för avel 
föreslår vi ett register där varje hanhundsägare (som uppfyller SShKs kriterier för avel) får 
skicka in 1 bild, reg nr och reg namn samt det namn han kallas till vardags. All övrig data 
finns att hämta på http://hundar.skk.se/avelsdata/initial.aspx och ju enklare det är desto 
bättre. 
 
Ett av våra mål är att bredda avelsbasen (att använda fler djur i aveln) och med ett frivilligt 
register så kan man enklare hitta en avelshane till sin tik. Många hanhundsägare som idag 
inte har sin hane i avel kanske skulle kunna bli tillfrågade om de fanns med i registret. Detta 
förutsätter att du som ägare inte har blockerat kontaktuppgifterna i avelsdata. Finns i 
Danmark och fungerar bra. 
Vi föreslår att stämman beslutar att införa ett register för hanhundar godkända för avel i 
samband med moderniseringen av hemsidan. 
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Upprättad på avelsregion väst möte den 14 februari 2018. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 2018 att besluta 
Att tillstyrka motionen 
 
Årsmötet beslutar 
Framfördes synpunkter på årsmötet att det kan finnas behov av att lägga till ett SH-test och att se 
över om innehållet i motionen stämmer med uppsatta mål. 
Årsmötet beslutar med anledning av framförda synpunkter att återremmitera ärendet till styrelsen 
för ytterligare beredning. 
 
Motion 2 2018 
Motion inlämnad av: 
Cecilia Mogor, Sofie Johansson, Petrina Andersson, Pernilla Sandström, Birgitte Damsgard 
Boel Fransson, Jan Herngren, Annika Hansson, Björn Jacobsson, Zofia Andersson 
Marinette Andreasson, Catarina Öhgren, Christina Isaksson, Pernilla Svedjeby 
 
Uppfödarforum- på hemsidan 
Ett forum med inloggning där mer djupgående information om rasens sjukdomar och 
avelsstrategier kan finnas nåbara. I förlängningen kanske det kan utvecklas en chatt där vi 
kan dryfta frågor och funderingar med varandra. 
 
Vi är som förening mycket transparant och välvilligt erbjuder mycket information till våra 
besökare på sidan. De valpköpare som besöker oss har inte alla kunskapen att förstå all 
information (ibland inte vi uppfödare heller). Tydlig och enkel presentation om de sjukdomar 
och den hälsa raserna på den allmänna hemsidan och i ett låst uppfödarforum gå mer in på 
detalj och lägga de tunga dokumenten där. 
 
Vi föder upp och säljer sällskapsdjur, familjemedlemmar och våra valpköpare är inte insatta i 
uppfödarfrågor. De ska på ett besök på vår hemsida sätta sig in i och förstå mycket komplex 
information. Bättre att hålla en enkel presentation och skriva vill ni veta mer så kontakta 
gärna någon av våra uppfödare från kennellistan. 
 
Vi föreslår att stämman beslutar att öppna ett uppfödarforum för mer djupare information i 
samband med moderniseringen av hemsidan. 
Upprättad på avelsregion väst möte den 14 februari 2018. 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
Att avslå motionen 
 
Årsmötet beslutar 
Att avslå motionen 
 
 
Motion 3 2018 
Motion inlämnad av: 
Susanne Öberg Gustavsson, Sofie Johansson, Cecilia Mogor, Jan Herngren 
Boel Fransson, Birgitte Damsgard, Pernilla Strandberg, Kerstin Karlsson 
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Avelsstoppet för 30 valpar på hanhundslistan bör slopas eftersom indexet ersätter den 
utvärderingen och då blir det ändå en form av rullande avelsutvärdering. Däremot bör 
maxantalet på antalet valpar med 80 st ligga kvar. Eller t.o.m sänka det till 60 st för att 
minska antalet barnbarn i avel, för att öka avelsbasen. 
Styrelsens förslag till årsmötet 
Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och täckhundsägares synpunkter 
på innehållet i motionen i enlighet med motion bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att 
uppfödarna skall ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar 
beslut. 
Styrelsen föreslår årsmötet 2018 besluta att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare 
beredning. 
 
Årsmötet beslutar  
Att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning 
 
 
Motion 4 2018 
Motion inlämnad av: 
Susanne Öberg Gustavsson, Stina Isaksson, Catharina Öhgren, Lotta Schander 
Monika Karlsson Thorsell (per tele mail kraschat), Marinette Andreasson 
Anita Richter, Annika Hansson, Jeanette Persson, Anita Henriksson 
 
Motion angående remissrutiner 
När avelsrådet skickar ut material till de olika avelsregionerna där de förväntar sig svar, tex 
revideringen av RAS. 
Så borde svaren från de olika regionerna läggas ut offentligt för att alla ska kunna få ta del av 
olika synpunkter och bilda sig en bättre helhetssyn av hur merparten av Sveriges uppfödare 
tycker i frågorna. 
Att se samma frågor ur olika perspektiv är oerhört viktigt om vi alla i slutänden ska sträva 
efter att försöka förbättra vår ras. 
Det ger också samtliga medlemmar en bättre insyn i hur de slutgiltiga besluten tas fram. Och 
ger en öppen dialog ifrån norr till söder. 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och täckhundsägares synpunkter 
på innehållet i motionen i enlighet med motion bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 
att uppfödarna skall ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet 
tar beslut. 
Styrelsen föreslår årsmötet 2018 besluta att återremittera ärendet till styrelsen för 
ytterligare beredning 
 
Årsmötet beslutar  
Att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning 
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Årsmötets avslutande 
 Ordförande förklarar 2018-års årsmötesförhandlingar för avslutade. 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina Larsson 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
Yvonne Brink   
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Hansson   Gunilla Odenfelt 
Justerare    Justerare 
 
 
 
 


