
 

 

 

Ordinarie Årsmöte 

Svenska klubben för ungerska rashundar 
 
Sjöhaga Pensionat 2018-03-17   
  
§ 1 Årsmötets öppnande av sittande ordförande   
Årsmötet öppnades av Ewa Granath, som hälsade alla välkomna.  
  
§ 2 Justering av röstlängd   
Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade medlemmar.   
   
§ 3 Val av ordförande för årsmötet   
Till mötesordförande valdes Eva Nielsen.  
  
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet  
Anmälde styrelsen Peter Björklund som protokollförare vilket godkändes av 
årsmötet.   
  
§ 5 Val av två justeringspersoner, som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom 
rösträknare.   
Till justeringspersoner valdes Anna Leppäjoki och Elizabeth Palmkrantz.   
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§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar 
enl. § 7 mom. 5   
Årsmötet beslutade att ge icke-medlemmar närvaro- och yttranderätt. 2 icke-
medlemmar Magnus Palmkrantz och Eva Nielsen närvarade på mötet.
  
  
§ 7 Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade   
Kallelse till årsmötet har gått ut i Furien nr 4 2017 via post till alla medlemmar 
och på hemsidan svkfur.com.   
Årsmötet finner att mötet blivit behörigt utlyst.  
  
§ 8 Fastställande av dagordningen   
Dagordningen fastställdes.   
 
§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med 
balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor och 
övrig verksamhet samt revisorernas berättelse.  
Alla närvarande gick igenom verksamhetsberättelsen, balans- och 
resultaträkningen, verksamhetsberättelserna för respektive avelsråd 
(komondor, pumi, puli, mudi) och vallningskommittén och fick möjlighet att 
ställa frågor.   
Årsmötet beslutade att handlingarna var genomgångna och lade dessa till 
handlingarna.   
  
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust.   
Balans- och resultaträkningen fastställdes. Årsmötet beslutade att uppkommen 
vinst 2017 blir ingående balans för räkenskapsåret 2018.   
  
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.   
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§ 12 Beslut om styrelsens förslag till:  
a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår   

Årsmötet fastställer verksamhetsplanen för 2018.   
b. Budget för kommande verksamhetsår   

Föreslagen budget för 2018 fastställdes.  
c. Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår enl. § 4 

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2018 ska vara oförändrade 325 
kr för ordinarie medlem och 375 kr för ordinarie utlandsmedlem, och att 
familjemedlem och gåvomedlemskap ska vara oförändrade på 75 kr (175 kr 
utland).     
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.   

  
§ 13 Valberedningens berättelse, redogörelse för arbetet och framställande 
av förslag   
Valberedningens redogör för arbetet och framställandet av förslaget. Förslaget 
finns också att läsa i årsmöteshandlingarna.   
  
§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enl. § 8 mom. 1 
Årsmötet antog valberedningens förslag och valde enligt följande:   
Ordförande Ewa Granath Nyval 1 år  
Övrig ledamot Peter Björklund  1 år kvar 
Övrig ledamot Gitte Hellström 1 år kvar 
Övrig ledamot Susan Danielsson Nyval 2 år  
Övrig ledamot Malin Karlsson Nyval 2 år  
1 suppleant Yvonne Lövgren Omval 1 år  
2 suppleant Siw Evensen  Omval 1 år  
3 suppleant Ulf Lennartsson  Nyval 1 år  
Suppleanter tillträder i den ordning de räknas upp 
 
§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enl. § 9  
Årsmötet antog valberedningens förslag och valde enligt följande:  
Revisor ordinarie Sven Åfeldt  Omval 1 år  
Revisor ordinarie Eva Honkamäki  Omval 1 år 
Revisor suppleant Susanne Hjelm  Omval 1 år  
Revisor suppleant Thomas Ohlsson Omval 1 år  
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§ 16 Val av valberedning enl. § 10 
Årsmötet valde enligt följande: 
Sammankallande  Carina Karlsson   Omval 1 år 
Ordinarie   Lennart Abrahamsson    1 år kvar 
Ordinarie    Heidi Hallerström   Fyllnadsval 2 år   
  
  
§ 17 Beslut om direkt justering av punkterna 14 - 16   
Årsmötet beslutade att direktjustera punkterna 14-16 
  
§ 18 Motioner, som senast fyra veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen, 
och ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet enl. § 7 mom. 6  
Proposition 1: från styrelsen till årsmötet  Med anledning av den pågående 
organisationsutredningen inom SKK så vill styrelsen lyfta frågan om Svk FURs 
framtid inom organisationen.  I SKKs förslag på hur organisationsförändringen 
ska komma att se ut, ser styrelsen att vi kommer att få ett minskat inflytande 
då vi numerärt inte uppfyller kraven på att göra vår stämma hörd på 
Kennelfullmäktige. Vi ser också redan idag att vi får allt svårare att uppfylla de 
åtagande som läggs på oss som Specialklubb. Vi ser några olika möjligheter i 
vårt utgångsläge: Fortsätta kämpa på som egen specialklubb så länge det går! 
Ansöka om att gå med i SGVK som rasklubb!  Vi ser det som både vår skyldighet 
och rättighet att diskutera kring detta. Hur arbetar vi för våra rasers bästa?   
 
Styrelsen vill  
 • Att årsmötet ger sin syn på detta  
 • Att årsmötet ger nya styrelsen uppdrag att undersöka vilka möjligheter Svk 
FUR skulle ha i ett samarbete med SGVK  
 
Årsmötet diskuterar och ger sin syn på propositionen. 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utveckla avelskommittén genom att 
exempelvis se över arbetsfördelningen. I dagsläget arbetar varje avelsråd med 
sin egen ras. Ett förslag är att istället låta alla i kommittén arbeta med alla SVK 
FURs raser. 
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens proposition, Beslutet är enhälligt.   
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§ 19 Övriga ärenden enl. § 7 mom. 6   
 
 
Avelskomitté för våra ungerska raser? 
Årsmötet diskuterade problemet med att få tillräckligt många aktiva i de olika 
avelsråden. 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att bilda en Avelskomitté för alla våra 
ungerska raser. 
 
 
Ewa Granath presenterade sedan Årets Hundar och delade ut priser och 
rosetter till de som var närvarande. Övriga kommer att få sina priser på posten.   
 
Avgående styrelseledamöter avtackades och önskades lycka till. 
 
 
§ 20 Årsmötets avslutande av sittande ordförande   
Eva Granath avslutade mötet och tackade alla för ett givande årsmöte 
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