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PROTOKOLL	  FÖRT	  VID	  HJORTHUNDKLUBBENS	  ÅRSMÖTE	  DEN	  15	  MARS	  2014,	  UPPLANDS-‐VÄSBY.	  

§1	   Mötets	  öppnande.	  
	   Ray	  Lindholm	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

§2	   Justering	  av	  röstlängd.	  
	   Röstlängden	  lästes	  upp	  och	  förklarades	  justerad.	  

§3	   Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare.	  
	   Ebba	  Nilsson	  valdes	  som	  ordförande	  under	  mötet,	  Carina	  Östlund	  som	  sekreterare.	  

§4	   Val	  av	  2	  justerare	  tillika	  rösträknare,	  som	  tillsammans	  med	  mötets	  ordförande	  skall	  
justera	  protokollet.	  

	   Mareijke	  Hjelm	  Saari	  och	  Stefan	  Hagstedt	  valdes	  som	  rösträknare	  tillika	  justerare.	  

§5	   Beslut	  om	  närvaro-‐	  och	  yttranderätt	  förutom	  av	  klubbens	  medlemmar.	  
	   Mötet	  beslutade	  att	  närvaro	  tilläts	  utan	  rösträtt.	  

§6	   Fråga	  om	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  
	   Frågan	  besvarades	  med	  JA.	  

§7	   Fastställande	  av	  dagordningen.	  
	   Dagordningen	  fastställdes.	  

§8	   Föredragande	  av	  styrelsens	  verksamhetsberättelse.	  
	   Berättelsen	  lästes	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  

§9	   Kassörens	  rapport.	  
	   Kassören	  deltog	  ej	  varför	  balans-‐	  och	  resultaträkningen	  gicks	  igenom	  och	  godkändes	  

av	  årsmötet.	  

§	  10	   Föredragning	  av	  revisorns	  berättelse.	  
	   Berättelsen	  lästes	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  

§11	   Fastställande	  av	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  samt	  beslut	  om	  enligt	  dessa	  
uppkommen	  vinst	  eller	  förlust.	  

	   Balans-‐	  och	  resultaträkningen	  godkändes	  och	  årets	  resultat	  fördes	  i	  ny	  räkning.	  

§12	   Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  för	  det	  gångna	  året.	  
	   Årsmötet	  beviljade	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  året.	  

§13a	   Fastställande	  av	  styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan.	  
	   Årsmötet	  fastställde	  styrelsens	  förslag.	  
	  
§13b	   Fastställande	  av	  rambudget.	  
	   Årsmötet	  fastställde	  styrelsens	  förslag	  till	  rambudget.	  
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§13c	   Fastaställande	  av	  förslag	  om	  årsavgift	  för	  kommande	  verksamhetsår.	  
	   Årsmötet	  fastställde	  årsavgiften	  lika	  som	  föregående	  år.	   	  

§14a	   Val	  av	  styrelseordförande	  1	  år	  
	   Inkommet	  förslag	  på	  mötet	  var	  Ebba	  Nilsson,	  valberedningens	  förslag	  var	  
	   Maria	  Eriksson.	  Årsmötet	  enades	  om	  Maria	  Eriksson.	   	  
§14b	   Val	  av	  ordinarie	  styrelseledamöter	  som	  kvarstår	  1	  år	  
	   Carina	  Östlund.	  
	  

Val	  av	  ordinarie	  styrelseledamot	  för	  1	  år	  nyval	  
Pia	  Thungren	  
	  

	   Ordinarie	  ledamot	  omval	  2	  år	  
	   Stefan	  Hagstedt	  
	  
	   Ordinarie	  ledamot	  nyval	  2	  år	  
	   Mona	  Bidne	  
	  
§14c	   Val	  av	  suppleanter	  omval	  1	  år	  
	   Elizabeth	  Kadebo	  Nordhammer	  och	  Pia	  Erasmie	  

§14d	   Val	  av	  revisor	  samt	  revisorssuppleant.	  
	   Till	  revisor	  omvaldes	  Charlotte	  Andersson	  på	  1	  år.	  Till	  revisorssuppleant	  för	  1	  år	  

omvaldes	  Michael	  Pålsson.	  

§14e	   Val	  av	  valberedning,	  3	  st	  därav	  en	  sammankallande.	  
	   Ann-‐Marie	  Morell	  omvaldes	  till	  sammankallande	  för	  1	  år	  
	   Ebba	  Nilsson	  kvar	  i	  valberedningen	  1	  år	  
	   Jennica	  Lindvall	  valdes	  till	  valberedningen	  för	  2	  år.	  

§15	   Beslut	  om	  omedelbar	  justering	  av	  punkterna	  14a-‐14e.	  
	   Paragrafen	  justerade	  av	  årsmötets	  valda	  justerare.	  
	  
§16	   Inkomna	  motioner.	  
	   Inga	  motioner	  har	  inkommit.	  

§17	   Övriga	  frågor.	  
1. Hemsidan	  upplevs	  dåligt	  uppdaterad,	  innehålla	  inaktuell	  information	  samt	  att	  den	  

inte	  är	  så	  lyckosamt	  upplagd.	  	  Medlemmarna	  önskar	  en	  förändring	  å	  det	  snaraste	  
och	  ger	  sittande	  styrelse	  uppdraget	  ta	  tag	  i	  frågan.	  

2. Fråga	  om	  valpgåvomedlemsskap.	  Stefan	  Hagstedt	  redogjorde	  för	  styrelsens	  
ställningstagande	  i	  frågan	  och	  redogjorde	  för	  denna.	  Annonsering	  om	  detta	  
kommer	  att	  ske	  i	  tidningen	  Hjorthunden	  samt	  på	  hemsidan.	  

3. En	  fråga	  om	  vem	  som	  kan	  bli	  hedersmedlem	  och	  på	  vilka	  grunder	  togs	  upp.	  Stefan	  
Hagstedt	  svarade	  på	  frågan	  och	  redogjorde	  för	  att	  detta	  upphörde	  under	  1990-‐
talet	  och	  att	  inga	  nya	  hedersmedlemmar	  tillsätts	  .	  Hedersmedlem	  kan	  föreslås	  via	  
motion	  till	  årsmötet.	  

4. Ray	  Lindholm	  redogjorde	  för	  att	  hjorthundklubbens	  styrelse	  fått	  mycket	  kritik	  för	  
avbokningen	  av	  Edna	  Martin.	  

5. Fråga	  om	  varför	  vi	  inte	  har	  någon	  rasmonter	  på	  ”stora	  Stockholm”	  togs	  upp.	  
Diskussionen	  utmynnade	  i	  att	  årsmötet	  tillsatte	  en	  grupp	  bestående	  av	  Jennica	  
Lindvall	  och	  Mareijke	  Hjelm	  Saari	  för	  att	  till	  dec	  2014	  uppföra	  en	  rasmonter.	  
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