
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Svenska 
Sennenhundklubben 
2011-03-12, Sala Stadshotell, Sala 

Röstlängd: Bengt Erik Ljung, Marita Öhrn, Roland Öhrn, Carin Ågren, Karl 
Ågren, Pia Magnusson, Lena Jönsson, Lilian Dahlberg, Sven Blomqvist, Lotten 
Hjelm, Jane Ankarbäck, Lars Ankarbäck, Björn Magnusson, Carina Karlsson, 
Marianne Olofsson, Sara Boija, Magnus Boija, Boel Fransson, Kaj Fransson, 
Beth-Lis Raghall, Ingrid käll, Ulf Käll, Karina Larsson, Ing Marie Olofsson, Anna 
Maria Nygårds, Britt Marie Håkansson, Lina Jansson, Inger Ericsson, Anderz 
Ericsson, Veronica Wiklund, Ann Sofie Nordh, Linnéa Karlsson, König Karlsson, 
Björn Andersson, Sanna Larsson, Gunilla Johanson, Stefan Johanson, Siw 
Eriksson, Ing Marie Olsson, Anders Andersson, Gunilla Odenfelt och Kaj Kiiskilä. 

§ 1 Justering av röstlängden 

Ordförande Anders Andersson öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna. 
Röstlängden justerades till 42 st. 

§ 2 Val av ordförande för årsmötet 

Stefan Johanson valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 

§ 3 Styrelsen anmälan om protokollförare för årsmötet 

Styrelsens val av protokollförare för årsmötet är Kaj Kiiskilä. 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordförande skall justera protokollet 

Ingrid Käll och Gunilla Odenfelt valdes till justerare tillika rösträknare. 

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

Noteras att inga utomstående personer närvarar. 

§ 6 Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst 

Årsmötet var stadgeenligt utlyst. Sennenbladet 2010/4 samt på hemsidan. 

§ 7 Fastställande av dagordning 

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 
verksamhets-berättelsen till handlingarna. 
Från avelsrådet redovisades att RAS för Grosser följdes upp 2009, RAS för Berner 
följdes upp 2010 och presenterades för medlemmarna på SShK´s 
uppfödarkonferens i oktober 2010. RAS för Appenzeller och Entlebucher planeras 
att följas upp under 2011. 
Resultat- och balansräkningen redovisades och har även funnits tillgänglig på 
hemsidan. 
Revisionsberättelsen föredrogs, 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 underskott om 57 929,10 kr, att överföras i ny räkning. 

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

Noterat angående motion 1 från årsmötet 2010, att styrelsen eller avelsrådet får i 
uppdrag att 
redovisa aktuell fakta angående frågan. 

§ 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 MH-
kommittén 
uppdaterar tidigare och nya medlemmar med figurantutbildning, samt sonderar av 
intresset 
för detta. MH-kommittén bör få hjälp med detta uppdrag, på så sätt att dessa 
medlemmar 
hör av sig till MH-kommittén. 

§ 12 b Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

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



§ 12 c Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Rambudgeten fasställdes av årsmötet. 

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

Till ordförande valdes Ann Sofie Nordh, till ordinarie ledamöter valdes Margareta 
Olsson, 
Beth-Lis Raghall och Jan Herngren. 
Som suppleanter valdes Marianne Olofsson, Ingrid Käll och Stefan Johanson - i 
den tjänstgöringsordningen. 

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9 

Till revisorer valdes Elisabeth Spång och Christina Nordlund och till 
revisorssuppleanter valdes 
Sofie Johansson och Monika Klum. 

§ 15 Val av valberedning enligt stadgarna § 10 

Till valberedningen valdes Bengt Erik Ljung, Christina Waldenström och Britt 
Klingeborn, 
Med Britt Klingeborn som 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. 

Årsmötet noterade att det inte inkommit några motioner. 
Mötesordförande Stefan Johanson tackade medlemmarna för visat intresse och 
förklarade 
årsmötet 2011 för avslutat. 

Protokollförare 

Kaj Kiiskilä 

Justeras: 

Stefan Johanson                         Ingrid Käll              Gunilla Odenfelt 
Mötesordförande 


