
Årsmötesprotokoll 2008 (verksamhetsåret 2007) 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Vorstehklubben - Västsvenska avdelningens årsmöte i Sätila, den 29 mars 

2008. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Benny Nilsson hälsade alla välkomna och gav mötesdeltagarna en inblick i det arbete 

som gjorts under det gångna året både i och utanför styrelsen. Ewa Book tackades med en blomma 

för arbetet med resultatredovisningen. Därefter uppmärksammades Anders Landin för 1:a platser 

både i unghundsklass och elitklass på 2007 års riksprov, Peter Boustedt för segern på Hubertusprovet 

samt Peter Rosberg för VM titeln. Därefter öppnade han mötet. 

 

2. Justering av röstlängd. 

Mötet beslöt att justera röstlängden vid behov. Ca 65 stycken fanns på mötet. 

 

3. Val av ordförande för mötet. 

Som mötesordförande valdes Göran Stamborg. 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Som mötessekreterare valdes Maritha Rödström. 

 

5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokollet. 

Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Larsson och Stefan Svensson. 

 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.  

Årsmötet förklarade mötet behörigen utlyst. 

 

7. Godkännande av dagordningen.  

Mötet godkände dagordningen. 

 

8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse. 



Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning föredrogs. Årsredovisningen visade på en 

förlust om 15 067, 48 SEK. Total behållning per den 2007-12-31, 84 725, 83 SEK. Ingemar Johansson 

föredrog  revisorernas berättelse. Medlem framförde önskemål om en mer detaljerad 

verksamhetsberättelse. 

 

9.Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 

resultatdisposition. 

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning samt förslag att överföra förlusten i ny räkning 

fastställdes. 

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

 

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan &budget.  

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 föredrogs varefter denna fastställdes. 

 

12. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15 i Stadgarna. 

Mötet beslöt att styrelsen för verksamhetsåret 2008 skall bestå av en ordförande, sex ordinarie 

ledamöter samt två suppleanter. 

 

13. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. 

Till ordförande i SVK Västsvenska för tiden fram till nästa årsmöte valde mötet Benny Nilsson. 

 

14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15 i stadgarna. 

Mötet antog valberedningens förslag. Maritha Rödström, Angelica Hammarström samt Stig-Arne 

Persson omvaldes som ordinarie ledamöter på två år. Joakim Andersson och Stefan Bengtsson valdes 

som suppleanter på ett år. 

 

15. Val av två (2) revisorer och revisorsuppleanter. 

Till revisorer för en tid om ett år valdes Thomas Johansson och Ingemar Johansson. Till 

revisorssuppleanter för en tid om ett år valdes Martin Holgersson och Peter Boustedt. 

 

16. Val av valberedning med tre (3) ledamöter varav en sammankallande för att förbereda de val som 

enligt punkterna 13-16 skall förekomma vid nästa årsmöte. 

Till valberedningen valdes Mikael Heliden, (sammankallande), Erik Larsson och Fredrik Lilliehöök. 



 

17. Övriga ärenden som av lokalavdelningens styrelse hänskjutits till årsmötet eller som av medlem 

anmäls till styrelsen för behandling på årsmötet. 

Inga övriga föranmälda ärende förekom. 

 

18. Övriga ärenden som mötet beslutar att ta upp. 

Medlem undrar över anmälan till SKK angående misstanke om sent utsatta fåglar på ordinarie prov i 

Alingsås. Benny Nilsson föredrog ärendet och informerade mötet om att styrelsens utredning inte 

funnit några bevis om detta. 

 

Medlem framför en önskan om enbart en person som ansvarar för fågelutsättningen samt att inte ha 

täta särskilda prov på samma mark efter 31 oktober eftersom fasanerna lämnar marken. 

 

Medlem vill ha information angående sponsoravtal med Doggy. Benny Nilsson informerar om vårt 

nya avtal och Annika Wängvik som arbetar på Doggy säger till mötet att avtalet är bra. 

 

Medlem undrar över hur styrelsen jobbar för att möta det minskande antalet deltagare från Skåne på 

våra prov. Benny Nilsson svarar att styrelsen arbetar med frågan och att vi i är utökat antalet 

provdagar i Halland till tre 

 

Medlem påpekar att ingen varit i kontakt med markägare till eftersöksprov i Halland. 

 

19. Mötets avslutande med prisutdelning. 

Göran Stamborg lämnade över klubban till ordförande Benny Nilsson för utdelning av vandringspriser 

samt avtackning av avgående styrelsemedlemmar. Ett tack riktades också till ordföranden för mötet. 

Christer Johansson föredrog resultaten av KM i apportering och diplom och plaketter delades ut, 

därefter avslutades mötet. 

 

Vid Protokoll:                            Mötesordförande: 

Maritha Rödström                      Göran Stamborg 

 

Justeras :                                 Justeras : 

 

Erik Larsson                             Stefan Svensson  

 



 


