
SShK´s ordinarie årsmöte 2008-05-23 Karlskoga, Karlskoga hotell 

  

Röstlängden: 

Ahlin Inger                           Almedal Karin                       Andersson 
Björn                     

Andersson Viveka                 Ankarbäck Elin                     Ankarbäck Jane 

Antila Christina                     Bengtsson Tullia                   Blom Martina 

Boija Magnus                       Boija Sara                            Edel Monica 

Edel Peter                           Ehmer Madeleine                  Ek Ulrika 

Ekdahl Anneli                       Elfving Lola                           Eriksson Siw 

Fahlén Roger                       Fransson Boel                      Fransson Kaj 

Fredriksson Marie                 Främberg Johanna                Gilleby Pia 

Hammar Eva                        Hammar Krister                    Hammarstedt Katrine 

Hjelm Lotten                        Håkansson Britt-Marie           Håkansson Håkan 

Jansson Carina                    Jansson Lina                        Johansson Camilla 

Johansson Gunilla                Johansson Stefan                 Johansson Susanne 

Jönsson Lena                       Karlsson Anne-Sophie           Karlsson Carina 

Karlsson Kerstin                   Karlsson Lise-Lotte               Karlsson Tomas 

Kiiskilä Kaj                          Käll Ingrid                             Klingeborn Berndt 

Larsson Karina                     Larsson Susanna                  Lingårdh Carin 

Ljung Bengt-Erik                   Lundberg Inga-Britt                Magnusson Björn 

Magnusson Pia                    Mogor Cecilia                       Mogor Zoltan 

Molinder Eva                        Mårtensson Anita                 Mårtensson Bengt 

Nilsson Bernt                       Nordh Ann-Sofie                   Nyberg Elin 

Nygårds Anna-Maria             Odenfelt Gunilla                    Olofsson Ingmarie 

Olofsson Marianne                Olsson Margareta                 Olsson Rose-Marie 

Olsson Ulrica                       Plant Lisbeth                        Raghall Beth-Lis 



Richter Anita                        Sandberg Tina                      Sidén Berit 

Svedjeby Pernilla                  Svensson Kristina                 Törnqvist Gunilla 

Törnqvist Ingrid                     Waldenström Christina          Westerlund Lena 

Ågren Carin                          Åkesson Joy                        Öberg Gustavsson Susanne 

Öhrn Marita                          Blakkisrud Wenche 

  

                                            

                                            

  

1.   Justering av röstlängden. 

Ordförande Kenneth Edh öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. Röstlängden 
justerades till 83 st. 

  

  

2.   Val av ordförande för mötet. 

Kenneth Edh valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 

  

3.   Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

Styrelsen utnämnde Kaj Kiiskilä till protokollförare för årsmötet. 

  

4.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet.  

Anna-Maria Nygårds och Britt-Marie Håkansson valdes till justerare tillika rösträknare. 

  

5.   Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

Mötet hade inga invändningar mot att utomstående skulle få yttra sig. 

  

6.   Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 



Mötet var stadgeenligt utlyst. 

  

7.   Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes och tillägg i punkt 17 med a) och b) för a) Behandling av 
motioner och b) Hedersledamöter. 

  

8.   Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse 
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och årsmötet beslutade att lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Margareta Olsson redogjorde ingående för resultat- och balansräkningen för 2007. 

Sk. För avelsrådet, Berndt Klingeborn föredrog om det gångna årets stora arbete med 
RAS-Berner, som nu är fastställt och godkänt av styrelsen. 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorsuppleant Stefan Johansson, och där 
revisorerna tillstyrkte om ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

  

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

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt godkände styrelsens förslag 
till disposition av årets överskott 2820:69, att överföras i ny räkning. 

  

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till 
styrelsen. 

Uppdragen från föregående årsmöte ansågs besvarade och genomförda, således 
beslutade årsmötet att lägga dessa till handlingarna. 

  

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

  

12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 



 
b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Medlemsavgiften på 250kr för fullt betalande medlem, 100kr för familjemedlem samt 
350kr för medlem i utlandet dvs. oförändrat från föregående årsmöte, fastställdes av 
årsmötet. 

  

c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Rambudgeten godkändes av årsmötet. 

  

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

Till ordförande valdes Anders Andersson 

Ledamöter: Omval 2år, på Kaj Kiiskilä och Bernt Nilsson, Nyval 2år, på Björn 
Magnusson och fyllnadsval 1år, på Anneli Ekdahl. 

Suppleanter: I tjänstgörningsturordning- Jan Herngren, Marianne Olofsson och Ingrid 
Käll, 1år på samtliga. 

  

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt stadgarna § 9. 

Till revisorer valdes Elisabeth Spång (omval) och Christine Nordlund (nyval) 

 Till revisorsuppleanter omvaldes Ylva Fritzell Ejheden och Stefan Johansson. 

  

15. Val av valberedning enligt stadgarna § 10. 

Till valberedningen valdes Berit Sidén (2år) och Christina Waldenström (1år) 

Valberedningens sammankallande är Bengt-Erik Ljung. 

  

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

  

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. 

a) 

  

Motion 1. 

Att Byske-utställningen återgår till att vara lördagsutställning igen. Vi ser Byskehelgen 
som en mycket viktig social samvaro med både andra uppfödare och valpköpare från 
norra delen av Sverige. Många tycker att det är ur den aspekten lika viktig del som den 
utställningsmässiga. Många anser att det är en riktig familjehelg med båda 
ingredienserna. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

SKK har beviljat Byskeutställningen till lördagen den 8/8 2009 och styrelsen har 2007 
ansökt om utställning i Byske lördag i augusti 2010. Motionen är i denna del besvarad. 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 2. 

Att Sala-utställningen flyttas fram en månad och att årsmötet kan hållas i samband med 
den utställningen. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Styrelsen ansöker om utställningar hos SKK efter samråd med lokala arrangörer. 
Styrelsen uppdrar åt utställningskommittén att undersöka ev. möjligheter av en flytt av 
Sala-utställningen år 2011. 

Tid och plats för årsmöte beslutas av styrelsen enligt stadgarna. Målsättningen är 
naturligtvis att så många medlemmar som möjligt kan beredas tillfälle att delta. 

  

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna för en flytt av Sala-
utställningen. 

  

Motion 3. 



Att det från centralt håll anordnas uppfödarmöten. Vi föreslår två regioner. Sundsvall och 
norrut (nord) och tvärtom (syd). 

Vi önskar också ett gemensamt uppfödarmöte för hela landet vart 3:e år. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Nej till innehållet men intentionerna är väldigt positiva. Styrelse och avelsråd utreder 
möjligheterna. 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 4. 

Vi som är aktiva MH-figuranter, testledare och beskrivare i SSHK och genomför 6-8 MH:n 
under året för SSHK´s medlemmar önskar få ett bidrag till medlemsavgiften i SBK, 
eftersom vi måste vara medlemmar i SBK för att få vara aktiva. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Styrelsen åtar sig att se över möjligheterna enligt motionärernas önskemål, då frågan är 
ganska komplex. 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 5. 

På årsmötet 2006 lämnades en motion som i sin tur, överlämnades till fonden för friskare 
hundar angående önskemål om insyn i stiftelsens ekonomi och vart pengarna tog vägen. 
Det gavs ett löfte om att resultaten skulle presenteras i Sennenbladet, vilket vi inte har 
sett. Hur går vi tillväga för att kunna få inflytande i stiftelsen om hur pengarna används. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Stiftelsen redovisar sin ekonomi varje år i Sennenbladet nr.2. Motionärer och andra kan 
lämna förslag till stiftelsen, men i övrigt styrs stiftelsen av dess stadgar och utav 
stiftelselagen. Dessutom är stiftelsen inte bunden till SSHK. 

  



Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 6. 

Med anledning anledning av den föreslagna åldern på två år för avelsdebut på våra hanar 
anser vi att den bör kompletteras med ett rullande avelsstopp. 

Hane får som tidigare ha 30 valpar före avelsstopp. När första kullen är röntgad och 
håller den tillåtna andelen felprocent, får han användas till ytterligare en kull. 

Om kull nummer ett överstiger den tillåtna felprocenten får han vänta tills nästa kull är 
röntgad. När 60 % av valparna är röntgade gäller nuvarande regler. 

Fördelen med denna metod är att han kan para tikar i den takt som är mest lämplig för 
honom. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Då vi kommer att invänta kommande rutiner fr.o.m 2009. 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 7. 

Förteckning över hanhundar som kan användas i avel. 

Det vore önskvärt och det skulle underlätta om det fanns en förteckning över svenska 
hanhundar ur våra 4 sennenraser som kan användas i avel. Hanhundarna ska naturligtvis 
uppfylla Svenska sennenklubbens kriterier för avel. 

Danmark och Tyskland har sådana här förteckningar och då ska väl vi i Sverige också 
kunna presentera en. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Vi har inte de förutsättningarna i Sverige. 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 8. 



Vi föreslår att en rasspecial årligen är en tvådagars utställning. 

Denna bör ordnas i alla delar av landet enligt ett roterande schema. 

Motivering: Det ges möjlighet att se både tikar och hanar. 

Ett önskemål är också att våra specialer inte kolliderar med övriga skandinaviska 
rasspecialer. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Det är SKK som beslutar om utställningar efter ansökan från SSHK´s styrelse. 

Två dagarsutställningar får inte arrangeras under sommarmånaderna om inte särskilda 
skäl föreligger. (som t.ex. vårat 40-årsjubileum 2008.) 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 9. 

Vi förslår att styrelsen är representerad i SSHK´s avelsråd av EN styrelsemedlem. 

Syftet med detta är att öka antalet aktiva medlemmar, bredda kontaktytorna mot 
uppfödare/regioner och därigenom bidra till ett mer dynamiskt arbete i avels- och 
uppfödarfrågor. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Detta är en sak för styrelsen att besluta 

. 

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 10. 

Vi föreslår en stadgeändring ochh ett tillägg i §7 mom 5 enligt följande: 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen lämnas till 
styrelsen senast 45 dagar innan klubbmötet. Motioner ska läggas ut på SSHK´s hemsida 
senast 20 dagar innan klubbmötet. 

Motivering: Det är viktigt att alla medlemmar får möjlighet att ta del av motioner inför 
årsmötet. Med nuvarande formulering innebär det att tiden, från det att motionerna ska 



vara inlämnade fram till årsmötet, endast är 14 dagar. På den korta tiden är det i stort 
sett omöjligt, att de sektionsansvariga ska hinna få motionerna och sedan kunna delge 
medlemmarna dem. Vi har kontaktat andra rasklubbar och sett, att många har en 
betydligt längre tid mellan motionernas inlämnande och årsmötet. 

Om det inte är möjligt att ta upp denna motion på årsmötet 2008, så önskar vi att den 
ligger kvar för att tas upp på årsmötet 2009. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Motionen har ej inkommit in i tid för en stadgeändring. 

Motionen kommer inte att ligga kvar för behandling till nästa årsmöte 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

Motion 11. 

Vi föreslår att när uppfödare betalar medlemsavgift för sina valpköpare, som blir nya 
medlemmar, ska avgiften vara 100 kr per medlem. Av dessa 100 kr tycker vi att 25 kr 
ska gå till fonden för friskare hundar. Vidare anser vi att denna medlemsavgifts storlek 
bör anges både i Sennenbladet och på SSHK´s hemsida under ”medlem” respektive 
”medlemsavgift”. 

Motivering: Vi tycker det är viktigt att SSHK får så många medlemmar som möjligt. 
Detta gör oss till en stark organisation. Vid förra mötet årsmötet sa Margareta Olsson att 
närmare 50% av de nya valpköparna blir medlemmar. Vi anser att målet för antalet nya 
medlemmar bör vara högre än så. 

  

Styrelsens svar: Motionen avslås. 

Enbart Sennenbladet kostar ca 100 kr per person och år, och den kostnadstäckningen 
ska vi ha. Överskjutande kr 25 på inbetalningen på kr 125 som uppfödare gör för sina 
valpköpare som inte tidigare är medlemmar i SSHK skulle kunna överföras till stiftelsen. 

Klubbens kostnad för att värva en ny medlem är ca 25 kr. 

  

Årsmötet bifaller styrelsens svar. 

  

b) 



Årsmötet beslutade kalla Tullia Bengtsson och Gunilla Odenfelt till hedersledamöter i 
Svenska Sennenhundklubben. 

Därefter tackade den avgående ordföranden Kenneth Edh alla deltagare på årsmötet och 
lämnade över till ordförande Anders Andersson som förklarade mötet avslutat. 

  

  

  

Ordförande:_________________________________________________________ 

                      Kenneth Edh 

  

  

Justeras:___________________________________________________________ 

                      Anna-Maria Nygårds 

  

  

Justeras:___________________________________________________________ 

                      Britt-Marie Håkansson 

  

  

Sekreterare:_________________________________________________________ 

                      Kaj Kiiskilä 


