
MÖTESPROTOKOLL 
 

 

 

Årsmöte SVK Östra 
Datum: 28 mars 2015 
Plats: Sundbyskolan, Arrendev 61, Spånga 
Tid: 13.00 
 

1 Ordföranden öppnar mötet 

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänd 
 

3 Justering av röstlängd 
Röstlängden justerad, 27 personer har rösträtt 
 

4 Val av ordförande för mötet 
Roger Lundkvist valdes till ordförande för mötet 
 

5 Val av sekreterare för mötet 
Marie Sallander valdes till sekreteraren för mötet 

6 Val av 2 justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande 
justerar protokollet 
Magnus Eklund, Erik Eriksson valdes till justerare på mötet 

7 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet är behörigt utlyst 

8 Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse 
Verksamhetsberättelse/rapport 4 sidor:  
Per Ekenbäck gick igenom detta 

1. Sida 1 ok 
2. Sida 2 ok 
3. Sida 3 ok  
4. Sida 4 ok 

 
Resultat- och balansräkningen 
Anders Åhlund 

1. Resultaträkning ca 173000:- intäkter vid prov, höga intäkter (44000:-) tack vare många 
särskilda prov, prov på Långtora går med förlust. 

2. Balansräkning – ca 120000:-. 
 

Revisionsberättelse 
Malin Stockman 

1. Revisorerna tillstyrker resultat- och balansräkning, resultatet disponeras enligt styrelsen 
förslag, styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 



9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens 
förslag till resultatdisposition 
Fastställde resultat- och balansräkning + resultatdisposition 
 

10 Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen 
Styrelsen får ansvarsfrihet 

11 Beslut om styrelsen förslag på verksamhetsplan 
Per Ekenbäck redovisar SVK Östras förslag till Aktivitetslista för 2015. Titta regelbundet på SVK Östras 
hemsida för uppdateringar. Årsmötet beslutar att förslag på verksamhetsplan kan godkännas. 
 
Info 
7 nov Fältprov ändras från Kungs-Husby till Långtora 
30 sept-4 okt Riksprovet 

12 Beslut om styrelsens förslag till budget 
Årsmötet fastställer förslag till budget  

13 Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 
Per Ekenbäck valdes till ordförande, nyval 1 år. 

14 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt valberedningens 
förslag 
Ordinarie:  
Marie Sallander, omval som ordinarie 1 år 
Ellen Vesterlund, omval som ordinarie 1 år 
Anders Åhlund, omval som ordinarie 1 år 
Magnus Ekelund, nyval som ordinarie 2 år 
 
Suppleanter: 
Anette Paulsen, nyval 1 år 
Sofia Lindegård, nyval 1 år 

15 Val av revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag 
Christer Hallgren – omval revisor 1 år 
Malin Stockman – omval revisorssuppleant 1 år 
Elisabeth Manninger – nyval revisorsuppleant 1 år 

16 Val av valberedning med 3 ledamöter, varav en sammankallande, för att 
förbereda de val som ska förekomma vid nästa ordinarie årsmöte 
Valberedningen ej hittat nya ledamöter. På årsmötet ville ingen ta på sig denna position. Årsmötet 
beslutade därför att styrelsen får i uppdrag att skaffa ny valberedning senast 30 juni 2015. 
Valberedning sammankallande: x 1 år 
Valberedning: x nyval 1 år 
Valberedning: x nyval 1 år 

17 Val av delegater till fullmäktige 2015 
Vi stryker denna punkt för att de ordinarie ledamöterna valdes på årsmötet 2014 och ledamöter för år 
2017 ska väljas på nästa årsmöte år 2016. 
Ordinarie: Per Ekenbäck, Ellen Vesterlund 
Ersättare: Erik Eriksson, Roger Lundkvist 

18 Övriga ärenden som av lokalavdelningens styrelse har hänskjutits till årsmötet, 
eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet 
 

a. Övrigt ärende 
Behandling av inkommen övrigt ärende/motion till årsmötet gällande paragraf 8 Årsmöte. Styrelsen 
bifaller ”det övriga ärendet” i stort, och årsmötet beslutade att följande formulering skulle gälla:  

- ”Ordinarie årsmöte ska hållas senast vid utgången av mars månad. Tid och plats för årsmötet 
fastställs av lokalavdelningens styrelse. Kallelse till ordinarie årsmöte ska senast 4 veckor före 



mötet utlysas/publiceras på SVK Östras hemsida samt i största möjliga mån via e-post till 
medlemmarna. Kallelse skall också skickas till SVK’s sekreterare. För kallelsen svarar 
lokalavdelningens styrelse.” 
 

Behandling av inkommen motion till årsmötet gällande paragraf 13, fjärde stycket. Styrelsen 
bifaller ”det övriga ärendet” i stort, och årsmötet beslutade att följande formulering skulle gälla: 

- ”Kallelse till extra årsmöte med uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till 
behandling skall senast 2 veckor före mötet utlysas/publiceras på SVK Östras hemsida samt i 
största möjliga mån via e-post till medlemmarna. Kallelse skall också skickas till SVK’s 
sekreterare. För kallelsen svarar lokalavdelningens styrelse.” 
 

- Ska tas upp på nästa årsmöte och vid bifall även då träder denna stadgeändring i kraft 1 april 
2016.  

- Årsmötet uppdrar till styrelsen att kolla att denna stadgeändring ej strider mot regler hos tex 
SKK el andra organisationer vi lyder under. 
 

 
b. Riksprovet 

Per Ekenbäck informerade om arbetet inför Riksprovet.  
 

c. Priser 
Ordinarie prov – alla får diplom på plats. Särskilda prov - de som vill ha diplom får i framtiden maila 
till den som är ansvarig, nu Anne. 
 
Styrelsen har föreslagit principen att priser endast delas ut för starter på ordinarie prov. Styrelsen tar 
fram till höstens jaktprov. Prisen ska vara samma under många år framöver, kontinuerliga priser. 

19 Information från huvudstyrelsen SVK 
Fler önskar bli servade när man blir medlem i föreningar.  
I maj fullmäktige, delar av styrelsen ska bytas ut. 
Klubben fyller 100 år 2017, jubileumsprov på Gotland, jubileumsutställning Härnösand, viltspårprov 
mm. Arbetsgrupp som jobbar med 100-årsboken. 
Nya jaktprovsregler som ska träda i kraft år 2017, regelgruppens förslag ska sektioneras till sk 
Fullbrukschampionat mm. 
Starta om med exteriörbeskrivningar. Helena och Ellen går kursen. 
Cacit-prov el ej i Sverige. Internationella regler – stämmer dessa med de svenska?  
Vidareutveckla resultat-databasen LATHUNDEN. 
Etik-diskussion – hur bedrivs våra prov, hur jagar vi, hur uppträder vi med våra hundar? Fikus på 
detta ökar i samhället. 

20 Avtackning av avgående styrelseledamöter 
Per Ekenbäck tackar av Tobias, Eva, Erik, Roger och Pär-Lars.  

21 Utdelning av diplom och priser 
 
Årets funktionär Christina Tall 
 
Utdelning av diplom Anne Eriksson delade ut diplom till alla som gått till pris på olika prov och 
utställningar under år 2014. 
 
SVK’s vandringspriser 
Granhagens VP – Klevportens B v Ako 
Kvarnbrantens VP – Jaktfjällans Nimbus 
Draget Kings VP – Familjen Hederstedts Cura 
Lars G Lundqvists VP – delas ej ut i år då de som kvalificerat sig på jaktprov ej är gk i akl viltspår. 
SVK Östras VP ukl – Familjen Hederstedts Cura 
SVK Östras VP ekl – Klevportens B v Aco 

22 Årsmötets avslutning 



 
  
 
 
------------------------------------------------------ 
Justerare Roger Lundkvist  
 
 
------------------------------------------------------    
Justerare Erik Eriksson   
 
 
------------------------------------------------------    
Justerare Magnus Eklund     
 


