
Årsmötesprotokoll för Svenska Basset Fauveklubben 2012-03-24 

Motell Vätterleden, Jönköping 

Ordförande Anders Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 1. Justering av röstlängd.  13 medlemmar och två ickemedlemmar närvarande. 

§ 2. Jan-Erik Berglind valdes till mötesordförande. 

§ 3. Katarina Ecklein valdes till mötessekreterare. 

§ 4. Lena Larsson och Sanna Jågas valdes till justerare och tillika rösträknare. 

§ 5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar tilläts 
två ickemedlemmar Jan-Erik Berglind och Solweig Eriksson. 

§ 6. Årsmötet har varit stadgeenligt utlyst via hemsidan och utskick i samband 
med Fauvebladets julnummer.  Årsmötet godkände detta. 

§ 7. Dagordningen fastställdes och godkändes.  

§ 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse, 
Avelskommitténs verksamhetsrapport 2011, AG Drevs verksamhetsrapport 2011 
och verksamhetsplan 2012,  balans- och resultatrapport 2011, samt revisorns 
berättelse. Samtliga godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning gjordes. Årsmötet godkände 
redovisningen. 

§ 10. Inga uppdrag har givits styrelsen från förgående årsmöte. 

§ 11. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under förgående 
verksamhetsår. 

§ 12. Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan 2012 och 
styrelsens budgetsförslag 2012. 

§ 13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter, samt suppleanternas 
tjänstgöringsordning. Årsmötet beslutade om att utöka styrelsen med ytterligare 
en ordinarie ledamot. 

 

Ordförande:  

Roberto Gonzalo   Nyval på ett år 

Sekreterare: 

Annika Skogsman   Ett år kvar på denna period 



Kassör: 

Kenneth Kullinger   Ett år kvar på denna period 

 

Ordinarie ledamöter: 

Katarina Ecklein   Omval på två år 

Ulf Andersson   Nyval på två år 

Susanna Jangeroth   Nyval på ett år 

(Susanna vill sitta ett år i styrelsen och då med uppgift att implementera RAS i 
Fauveklubbens verksamhet 2012) 

Suppleanter 

1. Kurt Johansen   Omval på ett år 
2. Peter Häggström   Omval på ett år 

§ 14. Val av revisor och revisorsuppleant 

Revisor 

Jan-Erik Sjömilla   Nyval på ett år 

Revisor suppleant 

Ulrik Karlsson   Nyval på ett år 

§ 15. Val av valberedning 

Valberedning 

Håkan Hemäng   Nyval på två år 

Ovan nämnd väljs också som sammankallande på ett år  

Anders Bjurström   Nyval på två år 

Thomas Holmström   Ett år kvar på denna period 

§ 16. Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15 

§ 17. Motioner och ärenden 

a) Motion 1 från medlem: Ändring av regler Årets hund drev.  
Styrelsen yrkade på avslag på motionärens förslag. Medlemmar på 
årsmötet var av en annan ståndpunkt och röstning genomfördes. Tio 
röster föll på styrelsens förslag och två röster på motionärens.  Årsmötet 
avslog motionen. 



b) Motion 2 från medlem: Utformning av drevprov SBFK.  
Enligt styrelsens förslag avslog årsmötet motionen. 
 
 
 

c) Motion 3 från styrelsen: Stadgeändring fullmakt.   
Enligt styrelsens förslag antog årsmötet motionen.  

d) Motion 4 från styrelsen: Stadgeändring årsmöteshandlingar.   
Enligt styrelsens förslag antog årsmötet motionen. 

e) Motion 5 från styrelsen: Utveckla samarbete med SBAK.  
Enligt styrelsens förslag antog årsmötet motionen. 

f) Motion 6 från styrelsen: Hanhundslistan 
Enligt styrelsens förslag antog årsmötet motionen. 

g) Motion 7 från styrelsen: Årets hund drev 
Enligt styrelsens förslag antog årsmötet motionen. 

h) Motion 8 från styrelsen: SBaK’s drevprovsverksamhet 
Enligt styrelsens beslut antog årsmötet motionen. 
 
 

§ 18. Mötet avslutades med att Roberto Gonzalo avtackade Anders Larsson som 
avgående ordförande med en blomma och Anders fick till sist hålla i 
prisutdelningen av Årets ”bästa” lista. 

Årets hund SBFK viltspår 2011 blev Arri med husse Hans Gustafsson  

Årets hund SBFK drevprov 2011 blev Mynta med Håkan och Sara Hemäng   

Årets hund SBFK utställning 2011 blev Mylords CremeCaramel med Anneli Kling 
(tyvärr kunde inte Anneli själv komma och ta emot priset). 

Diplom och glasplakett delades även ut till de som varit med i drevprovskampen. 

 

Halmstad 2012-03-27 

 

___________________________     _________________________  

Jan-Erik Berglind, årsmötesordförande     Katarina Ecklein, årsmötessekreterare 

 

______________________________     _____________________________ 

 Lena Larsson, justerare      Sanna Jågas, justerare 

 



 

   


