
Protokoll fitrt vid Svenska Vorstehktubben - Vestsvenska avdelningens

ersmiite i Satila, den 28 mars 2009.

1. l'/liitetstippnande.
Ordforande Benny Nilsson habade alb velkomna och gav m6tesdeltagama en

inblick i det arbete som gjorts under det gangna aret bade i och utanfor styrelsen'

Derefter aippnade han m6tet.

2. Justering av riisflangd.

V Motet beslot att justera rostlengden vid behov. Ett 6Gtal medlemmar deltog pa

mdtet

V 3. Val av otdfiirande tiir miitet
Som motesordfdrande valdes Giiran Stamborg.

4. Val av sekreterare fdr mdtet'
Som m6tessekreterare valdes Maritha Rddstriim.

5. Val av tva (2) justeringsman, fillika r6streknare, attjamb ordfd'tanden
justera mtitets protokolleL

Som iusteringsmdn lillika rdstraknare valdes Erik Rodsirdm och Matti Palm.

6. Fraga om miitet blivit behdrigen utlyst

ArsmOtet f6rklarade motet behiirigen utlyst.

7. Godkennande av dagordningen.
Mdtet godkende dagordningen. Inga dvriga fragor anmeldes.
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8. Styrelsensarsredovisningmedverksamhetsberattelse'resultat-och
balansrekning samt revisorernas berSttelse'

Sty,ulsens arsiuOouisning med resultat- och balansrakning fdredrogs'

Arsredovisningen visade pa en fdrlust om 7150 SEK Total behallning per den 2008-

,lr-a,, * ttu, Ua taK. Thomas Johansson fdredrog revisorernas berattelse'

MeJtem unaraae over siffran genomf6rda viltsparprov. Framfijrdes att ca 20 prov

har genomfdrts i Halland. Resultatansvarig bekreftade att sparproven a{

,"gi;trerao.. styretsen hanvisade till antal betalningar och att avgiften for dessa

vitsparprov inte har betalats in

9. Faststellande av resultat- och balansrakning samt faststalhnde av

styrelsens fairslag till resultatdisposition' -
Styretsens tOrstag titt resultat- och balansrakning samt fdrslag att iiverfora fdrlusten I

ny rakning faddalldes

10. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen'

Mdtet beslutade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet f ir verksamhetsaret 2008'

11. Beslut om styrelsens fiirslag till verksamhetsplan & budget'

Styrelsens forslag tillverksamhetsplan 2009 f iredrogs'

Benny Nilsson informerade miitet om att styrelsen har fdr avsikt att genomfdra en

provledarutbildning f6r nya provledare och en repetition for alla gamla'

Medlemharenfragavarf6rvi|nteanordnarettsaka||atvars|app.styre|senfdrk|arar
att detta beror dels pa oklarheter I regeltolkningen angaende traning pA utsatt fagel'

men ocksa pa lampligheten aft slappa unga hundar pa faget innan lydnaden ar klar.

Mdtet ger styrelsen i uppdrag att rata ut fftigetecknen vad geller regeltolkningen och

till nasta ar beroende pa resultatet eventuellt anordna nagon form av felttraning

Darefterfaststa||desverksamhetsp|anen.Eftersombudgetfor2009intehunnitb|i
behandlad av styrelsen ldredrog kassdren sitt forslag M6tet beslutar att fttr 2009

krava att styrelsen lagger en budget i balans'

12. Beslut om antalet ledamtiter och suppleanter i styrelsen enligt S 15 i

Stadgarna.
Miitet besldt att styretsen fdr verksamnetsaret 2Oo8 skall bestA av en ordfdrande

sex ordinarie ledamiiter samt tva suppleanter'
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13. Val av ordfdrande fair tiden fram till nasta ersmiite.
Till ordidrande i SvK/Vastsvenska for tiden f€m till ndsta arsm6te valde mdtet
Benny Nilsson.

'14. Val av ordinarie ledamdter och suppleanter i styrelsen enligt S l5 i
stadgarna,

Mdtet antog valberedningens fdrslag- Helen Lundberg omvaldes som ordinarie
ledamot pa tua ar. Joakim Andersson och Stefan Bengtsson valdes som ordinarie
ledarmdter pa tva ar. Per-Anders Carlander och Ewa Book valdes till suppleanter pa
ett ar.

15. Val av tva (2) revisorer och revisorsuppleanter-
Till revisorer fdr en tid om ett ar valdes Thomas Johansson och Ingemar Johansson.
Till revisorssuppleanter fitr en tid om ett ar valdes Martin Holgersson och Peter
Boustedt.

16, Val av tva (2) ledamd'ter och tve (2) suppleanter att feiretreda
lokalavdelningen vid SVK:s f ullmaKigemdte.
Mdtet besldt att fullmektigeledarmdter utses av styrelsen internt..

'17. Val av valberedning med tre (3) ledamaitervalav en sammankallande fair
att fd'rbereda de val som enligt punkterna 13-'16 skall ftirekomma vid nesta
ersmeite.
Till valberedningen valdes Mikael Helld6n, (sammankallande), Erik Rddstrdm och
Cecilia Linder Karlsson.

18. Ovriga arenden som av lokalavdelningens styrelse hanskjutits till
arsm6tet eller som av medlem anmals till styrelsen fitr behandling pa
arsmdtet.
Inga iivriga foranmelda erende forekom.
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19- Ovriga arenden som maitet beslutar att ta upp.
Inga dvriga erende var anmalda till denna punK.

20. Maitets avslutande med prisutdelning.
Gdran Stamborg lemnade itver klubban till ordfdrande Benny Nilsson. Christer
Johansson delade ut vandringspriser. Resultaten av KM -apport samt KM -fdl1
fdredrogs. Diplom och plaketter delades ut. Benny Nilsson tackade
utstallningskommitt€n fdr ett fint arbete. Resuftatansvarig Ewa Book tackades samt
avtackning av avgaende styrelsemedlemmar, Christer Johansson och Cecilia Linder
Karlsson. Ett tack riktades ocksa till ordtdranden f6r motel Derefter avslutades
motet.

Vid protokollet

Maritha Rddstrdm

Mdtesordfdranden

,twq-'R/r^-
Matti PalmErik Rddstrom


