
Årsmöte Västsvenska vorstehklubben Sätila 2012-03-24 

1. Mötet förklarades öppnat. 

2. Justering av röstlängd beslutades av mötet att göras vid behov. 

3. Göran Stamborg valdes som ordförande för årsmötet. 

4. Annelie Finn Eriksson valdes som sekreterare för årsmötet. 

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Annika Wängvik och Jaana Arvidsson 

6. Mötesdeltagarna beslutade att årsmötet utlysts korrekt. 

7. Dagordningen godkändes. 

8. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2011. Stefan Svensson gav en kort redogörelse 

för verksamheten under 2011 och Stig Arne Persson redogjorde för resultat och 

balansräkningen. Fullständig redogörelse fanns i pappersform vid mötet samt att ta ut från 

hemsidan tidigare.    

Vi har gått lite plus i år.  

Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.                                                                                                               

a. Mötet rekommenderade att alla ordinarie viltspårprov samt även övriga viltspår 

redovisas mer noggrant i fortsättningen 

b.  att vi bör framhålla viltspårdomaren Magnus Nilsson som drar in mycket pengar till 

klubben utan att begära något i utbyte 

c.  att vi har en ny viltspårdomare i klubben Kaj P Berndt 

9. Resultat och balansräkning samt styrelsens förslag till resultatdisposition (inköp av vilt och 

viltfrys samt domarutbildning) fastställdes av mötet. 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

11. Förslag till verksamhetsplan och budget fastställdes.                                                           

Budgetförslaget ligger med ett minus på 7648: -.  Förslagen fanns att ta ut från internet i 

förväg samt som papperskopior vid mötet. I tillägg meddelades att styrelsen försöker få till 

en fjällträning men detta är ej klart ännu. Styrelsen meddelade även SKK bestämt att årets 

utställning i Vårgårda inte får hållas eftersom VVK ställde in utställningen 2011 (detta pga. för 

få anmälda hundar - 7, vi måste ha 30 för att det skall gå ihop ekonomiskt). SKK anser att 

detta gjordes felaktigt och att vi därför inte får ha någon utställning 2012. Styrelsen har ej 

accepterat beslutet då detta meddelades styrelsen 5 månader efter att beslutet tagits hos 

SKK och har uppdragit åt juristen Claes Kennedy att undersöka ärendet.    

Synpunkter från mötet:  

a. Kanske Vårgårdautställningen ligger fel i tid? 

b. Kanske vi bör dela domare med en annan klubb? 

c. Huvudstyrelsens utställningsansvarige behöver informera bättre om regelverket. 

Styrelsen måste kunna reglerna. 

d. Medlemmarna måste bli bättre på att anmäla i tid. Sena anmälningar är vanligt. Dock 

kanske eftersläntrarna är vinsten. 

e. Styrelsen måste göra reklam bättre. Annonsera i Svensk vorsteh. Nyhetsbrev finns att 

prenumerera på på hemsidan. Informationen på hemsidan måste vara tydlig. 

f. Medlemsmöten bör vara utlagda tidigt vilket inte skett tills nu. Styrelsen bör försöka 

få ut datumen redan innan sommaren. 

 



12. Det beslutades att antalet ledamöter och suppleanter behålls. 

13. Valberedningens förslag på omval av Stefan Svensson som ordförande på ett år bifölls. 

14. Tre ledamöter: Stig Arne Persson, Ewa Book och Annelie Finn Eriksson och en suppleant: 

Björn Holgersson var på tur att avgå. Valberedningens föreslog omval på samtliga vilket 

bifölls.  (Kvar sedan tidigare på ytterligare ett år: Lennart Gullberg, Ingrid Olofsson och Stig 

Åke Almqvist). 

15. Valberedningen föreslog omval av sittande revisorer: Thomas Johansson och Ingemar 

Johansson, samt revisorssuppleanter: Peter Boustedt och Martin Holmberg, vilket bifölls. 

16. Till valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande valdes Birger Knutsson 

(sammankallande), Claes Hemberg och Jimmy Johansson 

17. Övriga ärenden anmälda till styrelsen: 

a. Ett brev angående tidpunkter för särskilda prov har inkommit från Peter Boustedt. 

Tid för särskilda prov har tidigare varit till sista mars, ändring har gjorts till sista 

februari. Detta då fältprov anordnats sent under föregående år vilket var 

kontroversiellt. Detta diskuterades på ett medlemsmöte – bruksgrenarna togs då ej 

upp.  

b. Årsmötet tog ställning till Peter Boustedts skrivelse och beslutade att vi går på 

styrelsens förslag på tider för detta år och att frågan tas upp igen vid ett 

medlemsmöte. 

18. Övriga frågor: 

a. Frågor om varför fullbruksprov inte finns med i planeringen för kommande år? 

Eventuellt kommer det bli ett särskilt prov. Åsikter som uppkom: stort intresse, få 

domare, dyra resor, proven går med förlust, mer träningsgrupper behövs, bättre 

marknadsföring krävs, vorstehhunden är en allroundhund, norra Sverige är mindre 

intresserat än södra Sverige?      Fullbruksproven bör diskuteras vid kommande 

medlemsmöte. 

19. Mötet avslutades med prisutdelning.                      

 

 

 

 

Göran Stamborg, mötesordförande                                       Annelie Finn Eriksson, mötessekreterare  

 

 

Justeras av Jaana Arvidsson                        och                          Annika Wängvik 


