
SShk´s ordinarie årsmöte 25/4-09 Scandic hotell, Västerås 
  
Röstlängden: 
  
Andersson Anders         Andersson Claes-Göran              Andersson Siv 
Andersson Åsa              Blom Martina                             Ericsson Anderz 
Ericsson Inger               Eriksson Sara                            Herngren Jan 
Jansson Lina                 Johansson Gunilla                      Johansson Stefan 
Kiiskilä Kaj                    Klingeborn Berndt                      Käll Ingrid 
Larsson Karina              Ljung Bengt-Erik                        Lundh Madeleine 
Magnusson Björn           Mondino Mari-Eleni                    Nordlund Kicki 
Nygårds Anna-Maria       Olofsson Ingmarie                      Olofsson Marianne 
Olsson Margareta          Raghall Beth-Lis                        Thorsén Åsa 
Ynde-Johansson Lena    Åstrand Lilian                
  
   1. Justering av röstlängden. 
Ordförande Anders Andersson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 
Röstlängden justerades till 29 st. 
  
   2. Val av ordförande för mötet. 
Stefan Johansson valdes att leda årsmöteshandlingarna. 
  
   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 Lina Jansson valdes till justerare tillika rösträknare. 
  
   5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
Inga utomstående var närvarande. 
  
   6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
  
   7. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
  
   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. 
Skattmästare Margareta Olsson redogjorde ingående för resultat- och balansräkningen för 2008. 
Sammankallande för avelsrådet Berndt Klingeborn föredrog om arbetet med provtagningar för 
projektet med Renal Dysplasi och även om det kommande med RAS-Grosser. 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Kicki Nordlund, 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 13042:60kr , att överföras i ny räkning. 
  
  10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
Enligt motionärers önskemål flyttades Sala-utställningen till mars-månad. 
Frågan om krav på medlemskap i SBK för Mh-figuranter har besvarats, och det åligger inga sådana 
krav. 
Redovisning för Stiftelsens resultat efterfrågades och har besvarats och redovisas i Sennenbladet nr.2 
Förfrågan om uppfödarmöten i de olika regionerna. Avelsrådet har skickat ut en enkät som svar 
väntas ifrån i juni 2009. 



Därmed ansågs uppdragen från föregående årsmöte besvarade och genomförda. 
  
  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, med tillägg att tydliggöra även 
Arbetsprovkommitténs plan efter fastställande. 
  
      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. (1år) Till ordinarie ledamöter valdes Anneli Ekdahl, 
Margareta Olsson och Beth-Lis Raghall. (2år) 
Som suppleanter valdes Jan Herngren, Ingrid Käll och Marianne Olofsson, i den 
tjänstgöringsordningen. 
  
  14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt stadgarna § 9. 
Till revisorer valdes Elisabeth Spång och Kicki Nordlund och till revisorsuppleanter valdes Stefan 
Johansson och Ylva Fritzell Ejheden. 
  
  15. Val av valberedning enligt stadgarna § 10. 
Till valberedningen valdes Bengt-Erik Ljung (2år), Christina Waldenström (1år fyllnadsval) och Britt 
Klingeborn till sammankallande. 
  
  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. 
Det fanns inga inkomna motioner. 
Beslut om att årsmötet informeras om Stiftelsen, som redovisas i Sennenbladet nr.2. 
  
  
  
  
Mötesordförande Stefan Johansson:______________________________________________ 
  
  
  
Protokollförare Kaj Kiiskilä:_____________________________________________________ 
  
  
  
Justerare Lina Jansson:________________________________________________________ 
  
  
  
Justerare Anna-Maria Nygårds:__________________________________________________ 
 


