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§122 c) Beslut om extra årsmöte 
 
Beslut: 
Centralstyrelsen beslutar att inte utlysa extra årsmöte efter riksordförandes avgång den 16/12 2018 då inget 
stadgeenligt yrkande för detta inkommit till centralstyrelsen. 
 
Bakgrund: 
Efter genomgång av extra kostnader, arvoden, extra arbetsinsatser som krävs av valberedningen som arbetar med 
valberedningsarbete till det ordinarie årsmötet den 14e April, samt att den på det eventuellt extra årsmötet valda 
ordförandes mandattid endast skulle uppgå till ca 3-4 veckor. 
Centralstyrelsens slutsats efter analysen gällande att hålla extra årsmöte eller inte, är att inte utlysa extra årsmöte 
i denna fråga.  
 
Centralstyrelsens sammansättning är enligt stadgarna beslutsför och anser att deras arbete inte blir lidande eller 
försämrat tack vare avsaknaden av ordinarie ordförande under denna korta period. 
 
Inget stadgeenligt yrkande har inkommit till styrelsen i frågan. 
 
Vid minst 1 tillfälle har kassören avgått redan på så kort tid in under verksamhetsåret som i maj. 
- Inget extra årsmöte tillsattes utan vice kassör övertog uppgiften. 
 
Vid 4 tillfällen har ordförande avgått i förtid mellan 2002-2019, 
- 2 gånger vid årsskiftet 
- 1 gång i Augusti 
- 1 gång 3 veckor innan ordinarie årsstämma 
Ingen av dessa gångerna har extra årsmöte yrkats eller ansetts krävas. 
 
Dessa gånger då föreningen beviljat styrelsen ansvarsfrihet med dessa händelser utgör 
därför prejudicerande ärenden (i juridiska termer) och styrker detta till föreningen Svenska 
Hundklubbens Praxis i detta fall då inget stadgeenligt yrkande om extra årsstämma inkommit styrelsen. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
SHK STADGAR: 
https://www.svenskahundklubben.se/wp-content/uploads/2018/11/Stadgar-Svenska-Hundklubben-1.pdf 
 
§ 7 Extra årsmöte  
Om revisorerna, centralstyrelsen eller 1⁄3 av medlemmarna i föreningen så kräver, ska extra årsmöte hållas. Utlysande av extra årsmöte, 
dagordning och beslutsunderlag delges medlemmarna senast två̊ veckor i förväg.  
 
Yrkande om extra årsmöte tillställs centralstyrelsen skriftligt samt innehåller skäl till yrkandet.  
Extra årsmöte hålls snarast efter yrkandet inkommit. 
 
Endast de i den utsända dagordningen upptagna ärendena behandlas vid extra årsmöte. 
 

• Revisorerna har ej krävt extra årsmöte. 
• 1/3 (246st) av föreningens medlemmar (737st) har inte krävt extra årsmöte. 
• Centralstyrelsen har inte krävt extra årsmöte. 

 
Enligt förenings tidigare praxis om ledamotsbortfall under mandatperiod med kort period kvar till ordinarie 
årsstämma beslutar centralstyrelsen att göra likaså i detta fall. 
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SHK Protokoll 2003-05-09 
 
§ 48 Byte av kassaförvaltare. 
Det beslöts att vice kassören Anita Bruun ersätter Marie Jonsson, som valt att avgå. 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
Paragrafen beslutas omedelbart justerad 
 
 
SHK Protokoll 2005-09-11 
 
§ 75  Anledningen till mötet 
a) Riksordförandes avhopp 
Som blivit känt att Riksordförande Joakim Brunnström aviserat sitt avhopp med omedelbar verkan, vilket blir meddelat 2005-08-26. 
b) Vad får det för konsekvenser för styrelsen? 
Attesteringar ändras till vice ordförandes Bo Stenbecks namn. 
Dennis Henrysson väljs till 2:e vice ordförande. Bo Andersson går upp som ordinarie ledamot och det blir en vakant suppleant. 
 
 
SHK Protokoll 2018-01-07 
https://www.svenskahundklubben.se/wp-content/uploads/2018/11/CS-protokoll-2018-01-07.pdf 
 
§117 Omkonstituering av centralstyrelsen 
Bakgrund: Med anledning av att Riksordförande har framfört önskan om att frånträda sitt uppdrag av hälsoskäl och att rikssekreterare har 
avsagt sig sitt uppdrag måste centralstyrelsen omkonstitueras. 
Centralstyrelsen beslutar att: 
- Jenny Hedenby tillträder posten som riksordförande med omedelbar verkan. 
- J-L Andersson tillträder posten som rikssekreterare med omedelbar verkan. 
- Anders Bruse kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen. 
 
§118 Firmatecknare och tillgång till centralstyrelsens PG-konto 
Centralstyrelsen beslutar att nya ordförande Jenny Hedenby äger rätt att teckna firman i stället ordförande Anders Bruse. 
Centralstyrelsen uppdrar åt rikskassören att justering av ”tittarbehörigheterna” till klubbens pg-konto, utifrån de bemanningsförändringar 
som skett under verksamhetsåret. 
Paragrafen beslutas omedelbart justerad 
 
Föreningens-praxis är det rekommenderat att om möjligt låta vice-ordförande sammankalla styrelsen fram till 
ordinarie årsstämma såvida det inte är lång tid kvar på mandatperioden. 
16/12-2018 – 14/4-2019 = 119 dagar av mandatperioden på 730 dagar = 16,3% och än mindre efter extra 
årsmöte. 
 
 
FÖRENING.SE 
https://forening.se/fortroendevalda/styrelsen/lamna-styrelsen/ 
 
Lämna styrelsen 
Av olika anledningar kan ledamöter i styrelsen välja att lämna sitt uppdrag under mandatperioden. Denna person ska då meddela styrelsen 
detta. Det kan också anses rimligt att personen ger en förklaring till detta val. Om styrelsen fortfarande är beslutsmässig, det vill säga att 
styrelsen fortfarande har minst hälften av ledamöterna kvar, händer det ingenting. Styrelsen fortsätter som vanligt. Om detta inte är fallet får 
styrelsen kalla till ett årsmöte där en eller flera personer väljs till nya styrelseledamöter, detta kallas fyllnadsval. Läs mer 
under Valberedningen. 
 
När en förtroendevald lämnar sin post, oavsett om mandattiden är slut eller om personen väljer att hoppa av under tiden, bör föreningen 
framföra sitt tack till honom eller henne. Det är vanligt att denna avtackning görs på årsmötet då alla medlemmar har möjlighet att delta. 
 
VOLUNTARIUS.COM: 
http://voluntarius.com/Styrelsen-i-ideella-foereningar-fraagor-och-svar.htm 
 
Vad gör man om ordföranden hoppar av mitt i mandatperioden? 
 
Fråga: Om ordföranden i en förening mitt i mandatperioden plötsligt hoppar av, vad gäller då för riktlinjer/regler vid tillsättandet av en ny 
ordförande; väljer styrelsen ny ordförande, kallas det till nytt årsmöte där medlemmarna väljer ny ordförande eller vad? 
 
Voluntarius svar: Vad som är bäst att göra beror litet på omständigheterna. Om det är kort tid kvar till ordinarie årsmöte så satsar man på en 
tillfällig lösning. Det kan man också göra ifall det för föreningens verksamhet inte spelar så stor roll om ordföranden är legitimt vald eller 
endast vikarie. Om det är långt kvar till årsmötet och/eller det är mycket viktigt för föreningen och dess verksamhet att den har en legitimt 
vald ordförande, då kallar man till extra årsmöte för att välja ny ordförande. Vad gäller tillfälliga lösningar så är det enklaste förfarandet är 
att vice ordföranden (om sådan finns) tar över. Om ingen sådan finns, kan styrelsen inom sig utse en tillfällig ordförande.  
 


