
 

 

 

 
Årsmöte SVK Västsvenska 
Strömma Naturbruksgymnasium, Sätila, 
söndagen den 22 mars 2020 
 

 

Preliminär Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande till mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst (senast 21 dagar före årsmötet) 

7. Godkännande av dagordning 

8. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse) med resultat- och balansräkning samt 

revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 

resultatdisposition 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

12. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15 i stadgarna (ska bestå av 

ordförande och minst 3 men högst 7 övriga ordinarie ledamöter samt högst 4 suppleanter) 

13. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 

Valberedningen förslår omval av Stefan Svensson 

14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15 i stadgarna 
 

- Befintliga ledamöter 

Ewa Book – vice ordförande - har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod 

Iman Nabavi Fard - har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod 

Annelie Finn-Eriksson - har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod 
 

- Omval av ledamöter 

Valberedningen föreslår omval av följande ledamot för en mandatperiod på 2 år;  

Linda Alleborg,  

Björn Holgersson,  

Kristina Svenberg 
 

- Nyval av ordinarie ledamöter  

Valberedningen föreslår att nyval av följande ledamöter för en mandatperiod på 2 år; 

Bernt Andersson (tidigare suppleant) 
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- Nyval av suppleant 

Valberedningen föreslår att nyval av följande suppleant för en mandatperiod på 1 år; 

Magdalena Danielsson (tidigare ordinarie ledamot) 
 

- Inga fyllnadsval  
 

-Som kassör utanför styrelsen föreslår valberedningen Ingalill Hermansson 

15. Val av två (2) revisorer och revisorssuppleanter. 

- Valberedningen föreslår omval av Thomas Johansson och Roger Emilsson som revisorer  

- Valberedningen föreslår omval av P-A Carlander och Fredrik Ekberg som revisorsuppleanter 

16. Val av valberedningen med tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, för att 

förbereda de val som enligt punkterna 13 – 15 skall förekomma vid nästa årsmöte 
 

År 2019 bestod valberedningen av Lennart Gullberg (sammankallande), Ingemar Johansson 

samt Cecilia Linder Karlsson  

17. Nya stadgar för SVK:s lokalavdelningar ska antas vid två olika medlemsmöten inom VVK.  

Årsmötets andra beslut 

18. Förslag att ändra datum för årsmötet och utställningen fr.o.m. 2021, till sista helgen i 

februari, nämligen lördagen den 27 februari år 2021 

19. Övriga ärenden, som av lokalförenings styrelse eller som av medlem anmäls till styrelsen för 

behandling på årsmötet 
 

- Inga motioner från medlemmar har inkommit 
 

- Tider för arrangerande av särskilda prov under våren. Nu gäller förbud att arrangera prov 

från första mars till sista helgen i juli. Vill årsmötet att styrelsen undersöker förutsättningarna 

och verkar för att öppna för särskilda vårprov? 
 

- Kostnader för provstart vid ordinarie fältprov. I dagsläget gäller 550 kr för ordinarie delat 

fältprov. Samma kostnad gäller för ordinarie odelat prov. Styrelsen frågar årsmötet om vi kan 

höja ordinarie odelade prov till 600 kr. Detta kommer då att gälla för Riksprovet 2020 men 

även för framtida odelade prov 

20. Övriga frågor som mötet beslutar att ta upp 

21. Mötets avslutande med prisutdelning 











 

SVK Västsvenska 
Verksamhetsberättelse 2019 
 

Sammanfattning 

2019 års verksamhet har avlöpt väl och i stort sett liknat tidigare år. Utbudet av aktiviteter har 

sett ut ungefär som det brukar. Viltspårsprovet i Abild genomfördes. Klubbmästerskapet fick 

dock ställas in. 

 

Utställning genomfördes dels vid årsmötet i Sätila och dels i Vårgårda på samma sätt som 

tidigare år. Vi har sett en ökning av antal deltagare på utställningarna jämfört med 2018. 

Provsäsongens ordinarie prov har genomförts i stort sett på samma marker som under förra 

året, dvs. Halland, Falköping, Töreboda och Alingsås samt skogsprovet i Strängsered. År 

2018 ställdes det odelade provet ”Skåpet” in på grund av för få anmälningar men 

genomfördes åter under 2019. Debutantprovet har etablerat sig som ett fast och uppskattat 

inslag i vår provverksamhet. Det sena provet i Falköping genomfördes under 2019 som ett 

ordinarie prov med stort deltagande. Under året arrangerades även ett ordinarie och ett särskilt 

fullbruksprov.  

 

Styrelsearbetet har löpt på väl. 

 

Antal medlemmar 
2019-12-31 hade SVK Västsvenska 291 medlemmar (2018: 292 medlemmar, 2017: 301 

medlemmar). Det har varit en nedåtgående trend för flera av lokalklubbarna de senaste åren. 

Västsvenska behåller i stort sätt samma medlemsantal som förra året och det är glädjande om 

den sjunkande medlemstrenden har brutits. 

 

Styrelsen 2019 
Ordförande Stefan Svensson 

Vice ordförande Ewa Book  

Sekreterare Björn Holgersson 

Ledamot Annelie Finn Eriksson 

Ledamot Kristina Svenberg 

Ledamot Linda Alleborg 

Ledamot Iman Nabavi Fard 

Ledamot Magdalena Danielsson 

Suppleant Bernt Andersson  

Kassör Inga-Lill Hermansson (utanför styrelsen) 

 

Valberedning 
Lennart Gullberg (sammankallande) 

Ingemar Johansson 

Cecilia Linder Karlsson 
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Sammanställning av årets aktiviteter 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls på Strömma Naturbruksgymnasium i Sätila den 23 mars 2019. Styrelsen vart 

något förändrad inför 2019, några ledamöter satt dock kvar. Som ny ordförande valdes Stefan 

Svensson. Ewa Book var vice ordförande. Inga-Lill Hermansson var kassör men valde att stå 

utanför styrelsen. Björn Holgersson var oförändrat kvar som sekreterare. Linda Alleborg, och 

Magdalena Danielsson var kvar som ordinarie ledamöter. Kristina Svenberg, Iman Nabavi 

Fard valdes in som nya ordinarie ledamöter. Bernt Andersson valdes in som suppleant.  

 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har sex styrelsemöten protokollförts förutom det konstituerande mötet 

i direkt anslutning till årsmötet (9 apr, 4 juni, 20 aug, 10 okt, 13 nov, 16 jan).  

 

Träningstillfällen 
Hundträning i klubbens regi arrangerades på flera platser och vid flera tillfällen, i Alingsås, 

Ödenäs, Borås, Tidaholm samt dessutom som unghundsdag den 13 april på Tubbetorp. I 

samband med debutantprovet i Alingsås ordnades träning på fält, där framför allt debutanter, 

men även andra medlemmar fick tillgång till träning med hjälp av instruktörer.  

 

Klubbmästerskap fält 
Vi lyckades inte få till något klubbmästerskap på fält under 2019. Nya tag 2020. 

 

Viltspårsprov 
Ordinarie viltspårsprov anordnades i Abild den 6 juni med 7 deltagande hundar. Dessutom har 

ytterligare 4 hundar gått rörliga viltspårsprov i klubbens regi under året. 

 

Jakthundens dag  
Västsvenska Vorstehklubben var representerad på Jakthundens dag i Åkulla i april. Vi visade 

vår monter och det arrangerades inkallningstävling där startavgiften skänktes till ”Varberg för 

liv”. 

 

Prov i eftersöksgrenar 
Ordinarie prov i eftersöksgrenar har genomförts i Abild och i Hunneberg. 77 hundar har 

startat i de ordinarie eftersöksproven. Av dessa vart 53 godkända. Förutom detta har ett antal 

särskilda prov i eftersöksgrenar anordnats med sammanlagt 58 starter. Av dessa vart 46 

godkända. Det betyder att totalt 135 hundar startat i eftersöksgrenar. Av dessa har 99 

startande blivit godkända. 
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Våra ordinarie fältprov och ordinarie skogsprov 
Fem ordinarie fältprovshelger för samtliga klasser har anordnats. Hallandsprovet genomfördes 

i år i Varberg. Birger Knutsson erbjöd, förutom marker kring Alingsås, även marker utanför 

Falköping och Töreboda. Det sena fältprovet runt Falköpings marker genomfördes i år som ett 

ordinarie prov den 2-3 november med 131 starter. Ordinarie skogsprov hölls i Strängsered 

med 6 starter.  

 

Totalt hade vi 191 starter på de ordinarie fältproven (inklusive Debutantprovet och Skåpet, se 

nedan), varav 25 st 1:a pristagare, 43 st 2:a pristagare och 7 st 3:e pristagare.  

 

Debutantprovet 
Debutantprovet har fortsatt varit en lyckad satsning. Deltagare var från Västsvenska, men 

även från andra lokalavdelningar. I år hade vi 24 st starter varav 3 st fick 1:a pris, 3 st fick 2:a 

pris och 3 st fick 3:e pris. 

 

Skåpet 
Västsvenskas odelade prov ”Skåpet” var öppet för samtliga klasser. I år hade vi 9 st starter 

varav en fick 1:a pris och 2 st fick 2:a pris. 

 

Särskilda fältprov 
Under året arrangerades sex särskilda fältprov med sammanlagt 28 starter, varav 2 st fick 1:a 

pris, 9 st fick 2:a pris och en fick 3:e pris.  

 

Fullbruksprov 
Under året genomfördes fullbruksprovet som ett ordinarie prov och ett särskildt prov med 

sammanlagt 15 deltagande hundar. Fem hundar fick 1:a pris och tre av dessa blev därmed 

fullbrukschampions. Fem hundar fick andrapris. 

Utställningar 

Under året genomfördes utställning vid årsmötet i Sätila. 

 

Dessutom genomfördes utställning i Vårgårda.  

 

Totalt hade vi 76 startade hundar. 

 

Ekonomi 
Beräknat resultat för verksamhetsåret är 11 530,38 kronor, summa eget kapital är 

153 171,20 kronor. I övrigt hänvisas till årsmötets bifogade balansrapport och resultaträkning. 
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Vandringspriser 2019    

UKL:    

Gösta Davidssons Tjäder  Pimens Dollar   Oskar Ström 

Calissendorfs VP  Skarinarnas Ceehla   Tina Ekström 

Johanssons VP Tennfat  Skarinarnas Ceehla   Tina Ekström 

VVK:s Jubileumspris  Vägestorps Loke   Viveka Gran 

Jaktjournalens VP ”Silverskålen”  Skarinarnas Ceehla   Tina Ekström 

Dagemopriset (Torebokåsan)  Busviszlans Jackpot Jaga   Malin Begall 

        

ÖKL:    

Mädis Silverburk  Vijaga Ronja   Frank Lehnert 

Stenbergs VP  Pimens Benita   Karin Amundsson 

Calissendorfs VP  Pimens Benita   Karin Amundsson 

VVK:s VP  Pimens Dollar   Oskar Ström 

Claesbons skogspris  Delas ej ut i år     
       

EKL:       

Calissendorfs VP  
Hunt Hard Gundogs Atomic 

Lava   Christo Mostert 

Cassmarkskannan  
Hunt Hard Gundogs Atomic 

Lava   Christo Mostert 

Claesbons skogspris  Kili    Kjell Svenberg 

Falkuddens VP  Delas ej ut i år     
       

ÖVRIGA:       

Jaktjournalens BIS-pris 
Björnkärrets Hertzogin 

Aida   Lennart Gullberg 

Stefan Svenssons "Skåpet" Skarinarnas Ceehla   Tina Ekström 
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Programverksamhet 2020 
 
Klubbmästerskap fält 
Klubbmästerskap i fält kommer att anordnas. Datum kommer att bestämmas men blir troligen 

först i höst. 

 
Träningsgrupper våren 2020 
Träning i klubbens regi kommer att anordnas på ett antal orter. Tider och platser är ännu ej 

klart, det kommer att annonseras på vår hemsida. Ambitionen är att genomföra 

träningsgrupper på flera platser runt om i vårt distrikt, att bygga på de träningsgrupper som 

var aktiva förra året och att försöka väcka ännu större intresse för vårträningen bland både 

äldre och nya medlemmar.  

 

Träning på Väla 
Vi planerar att genomföra en träningshelg i Väla, under försommaren 2020. En av 

aktiviteterna kommer att vara information om provverksamheten och dess 

bedömningsgrunder. 

 

Unghundsdag 

Unghundsdag kommer att troligen att arrangeras även under 2020, troligen i april. Tomas 

Olofsson kommer att hålla i dagen även i år. 

 

Fältträning 
Fältträning för debutanter anordnas i innan debutantprovet. Om det finns plats har andra 

intresserade också möjlighet till träning. 

 

Utställningar 
Sätila 22 mars 2020  

Vårgårda 15 augusti 2020 

 

Medlemsträff 
Medlemsträff kommer att ordnas, under hösten 2020 i tid innan riksprovet. 

 

Hubertusprov 
Ett Hubertusprov kommer att arrangeras under året. 
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Provverksamhet: 

• Ordinarie viltspårprov 

2020-05-01 

Plats: Abild, Halland 

Kommentar: Genomförs i tid för att kunna utgöra uttagning till Viltspårmästaren som ska 

genomförs i samband med Riksutställningen. 

 

• Datum för rörliga viltspårprov 

Hela året 

 

• Datum för särskilda prov: 

2020-01-01 – 2020-02-29 

2020-07-26 – 2020-12-31 

Undantag: Funktionärsprov inför ordinarie prov 

 

• Eftersöksprov: 

2020-07-25 

Plats: Abild i Halland, alla klasser 

 

2020-08-08 

Plats: Hunneberg i Västra Götaland, alla klasser 

 

• Skogsprov, delat 

2020-09-12 och 13 

Plats: Ulricehamn, Västra Götaland, alla klasser 

 

• Fältprov, delat ”Debutantprov” 

2020-09-19 och 20 

Plats: Alingsås, Västra Götaland, ukl, ökl 

 

• Fältprov, odelat Riksprov 

2020-10-01 – 10-03 

Plats: Skövde, Västra Götaland, ukl och ekl, CACIT i ekl 

 

• Fältprov, delat 

2020-10-24 och 25  

Plats: Halland, alla klasser 

 

• Fullbruksprov 

2020-10-24 och 25  

Plats: Tidaholm 

Kommentar: Sen ändring av datum p.g.a. älgjakt – ändringen har rapporterats till HS. 
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För SVK Västsvenskas styrelse 

 

Februari 2020 

 

   
 

Stefan Svensson   Björn Holgersson 

Ordförande    Sekreterare 
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2018 2019 2019 2020

Aktivitet Utfall Budget Utfall Budget Not

Administration -17,324 -18,000 -28,499 -25,000 1

(Styrelsen) -7,820 -6,000 -11,845 -10,000

(Årsmöte+Medlemsmöte) -6,006 -7,000 -6,431 -9,000

(Fullmäktige/Ordf.konf) -3,498 -6,000 -10,223 -5,000 2

(Domakonferens) -1,000 3

Apportvilt -10,877 -10,000 -14,736 -10,000 4

Utbildning -643 -1,500 -5,372 -1,500 5

Träningsaktiviteter 11,915 15,000 16,443 16,000 6

Jaktprov Ordinarie Alla -15,477 -17,000 13,067 -4,000 7

(Spår/Vatten) 13,607 15,000 21,499 18,000

(Fält,skog) -26,556 -25,000 -6,471 -18,000

(Skåpet) -313 -3,000 -2,966 0

(Fullbruk) -2,217 -4,000 1,005 -4,000

Särskilda prov (Ej Viltspår) 26,101 28,000 20,878 27,000 8

(Spår/Vatten) 18,289 20,000 13,548 17,000

(Fält+skog) 4,620 6,000 6,255 10,000

(Fullbruksprov särsk) 3,192 2,000 1,075 0 9

Viltspår (ord+rörligt) -212 -200 170 300 10

(Ordinarie) -1,205 -1,200 -550 -1,200

(Rörligt) 993 1,000 720 1,500

Viltspårmästerskap -875 -875 0 -875 11

Utställningar 5,136 15,000 14,004 16,000 12

100 års jubileum 1,200 1,200 0 0

KM 1,350 1,350 0 1,500 13

Avskrivning inventarier -2,298 -2,000 -3,185 -2,000 14

Lagerförändring -7,193 -10,000 -1,238 -7,500 15

Ofördelade div int/utg -2 16

Riksprov 2020 -10,000 17

Resultat -9,198 11,530 18

1. Administration: Års-, styrelse-, fullmäktige-, medlemsmöten, bankkostnader, porto, klubbmateriel, priser m.m.

2. År 2020 ordförandekonferens (inget fullmäktige)

3. Domarkonferens - kostnader för planering mm

4. Ny frys, Apportvilt, fågel, kanin, räv osv. Ej riksprov

5. Utbildning: Instruktörs, provledare, och domarutbildning

6. Träningsaktiviteter: Träningsgrupper, träningshelg, Fältträning (debutant) (ej prov/utställning)

7. Jaktprov: Alla ordinarie jaktprov inkl ord FBP

8. Alla särskilda prov ej viltspårprov se not 10

9. Särsk. Fullbruksprov, inget planerat för 2020 

10. Viltspårprov: Alla viltspårprov

11. SVK:s årliga Viltspårmästerskap, resebidrag

12. Utställningar: Sätila och Vårgårda

13. KM: Eget KM utgick 2019 men ska genomföras igen 2020, deltagaravgifter balanserar i stort sett utgifterna

14. Avskrivning inventarier: Bokföringstekniskt för att fördela större kostnader för inventarier under en längre tid

15. Lagerförändringar (Priser mm ej redovisade under respektive resultatenhet)

16. Övriga ofördelade (ej redovisade under respektive resultatenhet exempel inkomstränta)

17. Riksprov. Reserverat belopp om lotterierna inte skulle generera önskat resultat

18. Resultat enligt resultatrapport - dvs. budgetmässigt förväntat resultat
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INLEDNING 

Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb. 

Utöver dessa stadgar gäller också SKK:s och specialklubbens stadgar och av SKK och specialklubben utfärdade 

regler och riktlinjer. 

I den mån stadgar för lokalavdelning strider mot SKK:s eller specialklubbens stadgar ska stadgar för 

lokalavdelning anpassas så att överensstämmelse råder. 

Inom en och samma specialklubb ska de olika avdelningarnas stadgar vara identiska. 

Lokalavdelningens stadgar ska fastställas av specialklubben. 

§ 1 MÅL 

Lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar, regler och 

riktlinjer bedriva specialklubbens regionala verksamhet. 

Den geografiska omfattningen av avdelningens verksamhet beslutas av specialklubbens styrelse. 

§ 2 VERKSAMHET 

För att nå uppsatt mål ska avdelningen: 

1. Informera och sprida kunskap om Svenska Vorstehklubben – dess mål, organisation och arbetsformer. 

2. Informera om klubbens ras/raser och dess användningsområden. 

3. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med specialklubbens och SKK:s regler. 

4. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till 

användning. 

5. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv. 

6. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av specialklubben eller när annan anledning 

föreligger. 

7. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Som medlem i specialklubb tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är bosatt. 

Specialklubben kan i samråd med lokalavdelningens styrelse bevilja medlemskap i lokalavdelningen för person 

som inte är bosatt inom klubbens geografiska område. 

§ 4 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD 

Avdelningens verksamhetsår ska vara kalenderår. 

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: 

- tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte 

som mandatperioden avser. 

Person vars medlemskap upphört i specialklubben kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för 

denna inom avdelningsstyrelsen. 

§ 5 ORGANISATION 

Avdelningens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. 
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§ 6 ÅRSMÖTE 

Moment 1 Inledning 

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. 

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller när avdelningens revisorer så begär, eller när minst en 

fjärdedel av avdelningens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. 

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar. 

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före 

mötet genom meddelande i specialkubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt 

sätt. 

Moment 2 Dagordning 

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande av styrelsens vice 

ordförande. 

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande av årsmötets ordförande. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma: 

1. Justering av röstlängd. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda justerarna 

är dessutom rösträknare. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

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

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Verksamhetsplan, rambudget och avgifter. 

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 

15. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 31/12 anmälts till styrelsen. 

Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge 

utlåtande och lämna förslag till beslut. 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så 

beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

Moment 3 Röstning 

Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. 

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar 

om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet 

så beslutar. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna 

rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande 
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ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet 

vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska 

lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

Moment 4 Motioner och ärenden 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till 

styrelsen senast 31/12. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. 

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende, som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden 

kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

§ 7 STYRELSE 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse. 

Moment 1 Styrelsens organisation 

Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra 

suppleanter. 

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för 

ett år. 

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av 

årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att 

adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att 

handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna 

avdelningens firma. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller vid förhinder för denne från vice ordföranden. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 

Vid sammanträde ska protokoll föras. 

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid 

sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den 

mening som stöds av tjänstgörande ordförande. 

Moment 2 Styrelsen åligganden 

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar och i stadgar för SKK bland annat: 

- Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet. 

- Verkställa av årsmötet fattade beslut. 

- Ansvara för avdelningens tillgångar, arkiv och korrespondens. 

- Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till ordinarie årsmöte. 

- Senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och 

resultaträkning till revisorerna. 

- Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod. 

- Avge yttrande över av specialkubben till avdelningen hänskjutna ärenden. 

- Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben. 
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- Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben uppgift om styrelsens sammansättning och 

om viktigare funktioner utanför styrelsen. 

- Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver. 

- Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar. 

- Tillställa specialklubben protokoll från styrelsemöten. 

- I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 8 REVISORER 

Avdelningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter ska årligen 

granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. 

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett 

till och med nästa ordinarie årsmöte. 

Avdelningens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast fyra 

veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 

ordinarie årsmöte. 

Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till ordinarie revisorer. 

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden. 

Revisorerna har rätt att yrka att extra årsmöte ska hållas. 

§ 9 VALBEREDNING 

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. 

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska 

väljas vid varje årsmöte. 

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. 

Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till sammankallande i valberedningen. 

§ 10 PROTOKOLL 

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som 

behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda 

justerare. 

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. 

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 11 DISCIPLINÄRENDEN 

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK. 

§ 12 FORCE MAJEURE 

Om avdelningen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 

myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande 

omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte 

skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. 

Avdelningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang 

till täckande av uppkomna kostnader. 

Avdelningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s Centralstyrelse. 
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På motsvarande sätt har avdelningen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den 

som inte redan erlagt avgiften. 

Avdelningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke 

genomfört evenemang. 

Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådant evenemang, 

svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 

§ 13 STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av dessa stadgar ska efter godkännande av årsmötet lämnas till specialklubbens styrelse som 

däröver till fullmäktigemötet avger yttrande. 

Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet. 

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet vid ett 

ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande 

fullmäktigemöten varav minst ett ska vara ordinarie. 

§ 14 UPPLÖSNING AV AVDELNINGEN 

Specialklubbens styrelse fattar beslut om att avdelningen ska upphöra. Innan beslut fattas ska samråd och 

eventuell överenskommelse göras med berörda avdelningar. 
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