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SVENSKA HUNDKLUBBEN  
PROTOKOLL FÖRT VID SHK:S ÅRSMÖTE 

Söndagen 20 mars 2011 i Strömsholm 

 
 
§1 Mötets öppnande 

Kjell Ryman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  

§2 Val av ordförande att leda mötet 
Bo Stenbeck valdes enhälligt till årsmötesordförande. 
  

§3 Styrelsens anmälan om sekreterare eller av årsmötet vald person att föra 
mötesprotokoll 
Åse Rönnblom Gustafsson valdes att föra protokoll. 

 
§4 Val av personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

Carina Björsell samt Marie Grundsten valdes till justerare jämte rösträknare. 
  
§5 Beslut om närvaro och yttranderätt för personer enligt §7 mom.4 

Beslutades att de 2 icke medlemmar har närvarorätt men inte yttranderätt. 
Röstlängden fastställdes till 45 deltagare. 

 
§6 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

Mötet är behörigt utlyst. 
 
§7 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§8 Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning, samt beslut om 

revisorernas berättelse. 
Kjell Ryman föredrog huvudklubbens verksamhetsberättelse. 
Jan-Lennart Andersson föredrog huvudklubbens ekonomiska berättelse samt 
måldokument. 
Marie Mattsson föredrog CTKs årsberättelse. De reviderade lydnadsreglerna ska 
skickas ut till avdelningarna för kännedom. 
Susanne Ahlén föredrog CKKs årsredovisning. Samarbete med UBK gällande manual 
för valp- o grundkursers genomförande. 
Carina Björsell föredrog UBKs årsberättelse. 
Christina Eriksson föredrog UK/AKs årsberättelse. 
Årsmötesordf. läste revisorernas berättelse. Önskemål om minst en revisors närvarande 
i fortsättningen. 

 
§9 Fastställande av balans och resultaträkningen samt revisorernas berättelse 

Balans och resultaträkning samt revisionsberättelse fastställdes. 
   
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

a) Redovisning av nya stadgar samt beslut enligt styrelsens förslag 
b) Redovisning av ny organisation samt beslut enligt styrelsens förslag 

 Kjell Ryman föredrog styrelsens förslag till hur man önskade det fortsatta stadgearbetet 
ska utföras. Diskussioner uppstod. 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att förnya stadgarna och 
eventuell förändring av organisationen med huvudmål att bli en rikstäckande 
organisation.  
Förslag till nya stadgar och organisation ska presenteras o redovisas samt diskuteras vid 
medlemsmöte före januari månads utgång 2012. 
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Ett färdigt förslag för beslut ska finnas vid årsmötet 2012. 
 

 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 
 
§12 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 Årsmötet godkände styrelsens förslag. 
 b) Föredragning av styrelsens verksamhetsplan samt beslut 
 Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes. 

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Avgifterna ska vara oförändrade 2012. 
 

§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag. 
Kjell Ryman till riksordförande 2011-2012 
Bo Lilje vice riksordförande 2011 
Bo Stenbeck ledamot 2011 
Anki Andersson ledamot 2011-2012 
Mandat för 2011 har Ulla Stääv, Jan-Lennart Andersson och Helena Ekdahl. 
 
Suppleanter 2011-2012 
Carina Björsell 
Susanne Ahlén 
Mandat för 2011 har Marie Mattsson samt Åse Rönnblom Gustafsson 
 
Suppleanternas tjänstgöringsordning fastställdes till 
1e Susanne Ahlén, 2e Marie Mattsson, 3e Åse Rönnblom Gustafsson samt 4e Carina 
Björsell 

 
Röstlängden justeras: 44 deltagare 

 
§14 Val av revisorer och revisorsuppleanter 

Till revisor 2011 valdes Hans Törnblom. 
Årsmötet upplät till huvudstyrelsen att utse o tillsätta ytterligare en ordinarie revisor för 
2011.  
Maj-britt Sandberg valdes till revisorsuppleant 2011. 
 

§15 Val av valberedning 
Mandatperioden för sammankallande ska vara 1 år och övriga 2 år. 
Årsmötet valde Marianne Groth samt Lena Ling Östlund till ledamöter i 
valberedningen för 2011-2012. Mikael Larsson har mandat för 2011 och utsåg till 
sammankallande. 

 
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Punkterna 13-15 är beslutades vara omedelbart justerade. 
 
§17 a) Ärenden som hänskjutits till årsmötet av centralstyrelsen, enskild 

klubbmedlem, lokalavdelning, specialavdelning eller associerad klubb skall 
skriftligen ha anmälts till huvudklubbens styrelse senast 6 veckor före årsmötet 
SHKs Södertäljeavdelning hade till årsmötet insänt tre motioner (se bilaga). 
1. Disponering av klubbens medlemsavgifter. 
Mötet beslutade avslå motionen. 
2. Stärkt medlemsdemokrati. 
Mötet beslutade avslå motionen. 
3. Medlemstidningen Våra Hundar 
Mötet beslutade avslå motionen. 
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 b) Övriga frågor som kan tas upp till diskussion men ej till beslut 
Önskemål från mötet att man i stadgearbetet tar med att motioner bör inkomma i sådan 
tid före årsmötet att de kan publiceras i Våra Hundar. 

 
 
§18 a) Förlänande av hedersmedlemskap 

På förslag från årsmötet utsågs Ane Håkansson till Hedersmedlem i Svenska 
Hundklubben. 

 
 b) Utdelning av klubbens förtjänsttecken 

Inga förtjänsttecken delades ut. 
 
 c) Utdelning av lydnadschampionat, internationella diplom och hedersdiplom 

UK och CTK delade ut championat till medlemmar vars hundar erövrat meriter 
tillräckligt för Lydnadschampionat samt utställningarnas Internationella championat 
samt Hederschampionat. 
(Se bilaga) 

 
 d) Utdelning av 2010 års utmärkelser. 

UK samt CTK delade ut 2010 års utmärkelser. 
 

 
§19 Årsmötets avslutning 
 Bo Stenbeck tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade mötet 
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