
   Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- 
   Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, 
   Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. 
 
 
Närvarande: se bilaga 1 
 
 
 
Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de närvarande 
varmt välkomna och förklarade 2009 års fullmäktigemöte öppnat. 
 
 
§ 1 
Justering av röstlängd 
Röstlängden justerades genom upprop. Konstaterades att samtliga 19 ledamöter 
var närvarande och att fullmäktige därmed var beslutsför. 
 
§ 2 
Val av fullmäktigeordförande och vice ordförande 
Valdes Ulla Eckerberg till fullmäktiges ordförande.  
Beslöt mötet att inte utse någon vice ordförande. 
 
§ 3 
Protokollförare 
Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. 
 
§ 4 
Val av justeringsmän 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valde fullmäktige Hans Forsberg och 
Patrik Sjöström. 
 
§ 5 
Beslut om närvaro- och yttranderätt 
Beslöt fullmäktige att närvarande medlemmar skulle äga yttranderätt vid mötet 
enligt SVKs stadgar § 7 mom 6. 
 
§ 6 
Mötets behöriga utlysande 
SVKs sekreterare Jan Tegelid informerade om att kallelse till samtliga 
fullmäktigedelegater utgått, dels genom separat utskick, dels genom Svensk 
Vorsteh. Förklarade fullmäktige att delegaterna sammankallats i behörig 
ordning. 



 
§ 7 
Fastställande av dagordning 
Informerades om att motion nr 6 inte hade inkommit i rätt tid, varför fullmäktige 
enligt stadgarna måste fatta beslut huruvida motionen skulle upptas till 
behandling eller ej. 
Beslöt fullmäktige att motion nr 6 skulle behandlas vid mötet och att motionen 
därför skulle tilläggas till dagordningen under punkt 16 nedan.  
 
Väcktes förslag att tillsätta en grupp om tre personer för att förbereda val till 
valberedning.  
Beslöt fullmäktige i enlighet med förslaget och utsåg Agneta Ericsson, Jörgen 
Bendz och Lars Karlsson att ingå i gruppen. 
 
Informerade styrelsen om ett nytt ärende avseende stadgeändring.  
Beslöt fullmäktige att under punkt 19 behandla föreslagna stadgeändringar. 
 
Fastställdes den sålunda ändrade dagordningen. 
 
§ 8 
Verksamhetsberättelser 
Informerade Jan Tegelid om ett skrivfel som insmugit sig i 
verksamhetsberättelsen för 2007. Felet hade rättats och nytt utskick gjorts. 
Beslöt fullmäktige att godkänna ändringen. 
Framlades styrelsens verksamhetsberättelser för åren 2007 respektive 2008 i 
enlighet med bilaga 2 och 3. 
Godkände fullmäktige styrelsens verksamhetsberättelser. 
 
Avelsfrågor 
Rolf Andréasson, sammankallande i avelskommittén informerade om det 
pågående avelsarbetet. 
Efter presentation av avelsråden för klubbens olika raser och information 
avseende avelskommitténs arbetsordning pekade Rolf på ett stort problem i 
samband med avelsvärdering av våra hundar. För att få ett tillfredsställande 
resultat vid en sådan utvärdering bör c:a 50% av hundarna provas och f.n. 
provas endast 20% av våra unghundar. 
Rolf informerade vidare om den omfattande avelsinformation som finns att 
hämta på SVKs och Kennelklubbens hemsidor. 
Godkände fullmäktige avelskommitténs rapport. 
 
Uppdrag från fullmäktige 2007 
Framlades styrelsens rapport avseende de uppdrag fullmäktige 2007 överlämnat 
till styrelsen, bilaga 4. 



Godkände fullmäktige den framlagda rapporten. 
 
§ 9 
Revisionsberättelser 
Revisorernas avlämnade berättelser avseende verksamhetsåren 2007 och 2008 
lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 10 
Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Efter genomgång av resultat- och balansräkningar avseende verksamhetsåret 
2007, bilaga 5, fastställdes resultaträkningen och beslöts att årets förlust, 17.420 
kronor, skulle balanseras i ny räkning. Beslöts vidare att fastställa 2007 års 
balansräkning.  
Efter genomgång av resultat- och balansräkningar avseende verksamhetsåret 
2008, bilaga 6, fastställdes resultaträkningen och beslöts att årets vinst, 61.468 
kronor, skulle balanseras i ny räkning. Beslöts vidare att fastställa 2008 års 
balansräkning.  
 
§ 11 
Styrelsens ansvarsfrihet 
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2007-2008. 
 
§ 12 
Val enligt SVKs stadgar § 8 
Framlade Ingemar Sjöström valberedningens förslag till val av ordförande, 
ledamöter och suppleanter. Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag: 
 
Ordförande 
Peter Åström  nyval 2009-2011 
Ordinare ledamöter 
Anders Eriksson  fyllnadsval 2009-2011 
Thomas Håkansson  nyval 2009-1013 
Mats Jonsson  nyval 2009-1013 
Karin Rabe   omval 2009-2013 
samt 
Rolf Andréasson  vald t o m 2011 
Johnny Broman  vald t o m 2011 
Suppleanter 
Per Danell   nyval 2009-2011 
Ann-Sofie Erixon  nyval 2009-2011 
Maria Forslund  nyval 2009-2011 
Saila Soursa  omval 2009-2011 
 



§ 13 
Val av revisorer 
Enligt valberedningens förslag omvaldes Erling Westerlund samt nyvaldes Ulf 
Aronsson till revisorer för perioden 2009-2011. 
Till revisorsuppleanter nyvaldes Christina Berg och Malin Stockman för 
perioden 2009-2011. 
 
§ 14 
Val av valberedning 
Agneta Ericsson framlade arbetsgruppens förslag till nomineringar till 
valberedning. 
Beslöt fullmäktige i enlighet med framlagt förslag att utse Ingemar Sjöström 
(kvarstående ledamot), till sammankallande, Agneta Ericsson till ledamot för 4 
år, samt Ingemar Stöckel till ledamot för 2 år, fyllnadsval. 
 
§ 15 
Justering 
Beslöt fullmäktige att §§ 12 – 14 skulle förklaras omedelbart justerade. 
 
§ 16 
Motioner 
 
Motion 1 ang. avelsfrågor mm (Lena Gillstedt, Anders Gillstedt, Johan 
Johansson) 
Rolf Andréasson redogjorde för styrelsens synpunkter på motionen. Enligt 
styrelsens uppfattning arbetar redan avelskommittén i enlighet med 
motionärernas önskemål. 
Beslöt fullmäktige att motionen därmed skulle anses besvarad. 
 
Motion 2 ang. utbildning av ”avelsrådets huvudman”(SVK/Östra) 
Anders Ericsson redogjorde utförligt för styrelsens synpunkter på motionens 
innehåll. 
Beslöt fullmäktige att motionen därmed skulle anses besvarad. 
 
Motion 3 ang. utbildning av avelsråden (SVK/Östra) 
På uppdrag av motionären informerade Kenneth Sundvall om hur han bedrivit 
arbetet med databasen under sin tid som huvudman för avelsrådet. 
Rolf Andréasson redovisade styrelsens synpunkter på motionen. 
Beslöt fullmäktige att motionen därmed skulle anses besvarad. 
 
Motion 4 ang uppföljning av avelsrådens arbete (SVK/Östra) 
Rolf Andréasson redovisade styrelsens synpunkter på motionen. 
Beslöt fullmäktige att motionen därmed skulle anses besvarad. 



 
Motion 5 ang. mentalbeskrivningar inom SVK SVK/Mellansvenska) 
Örjan Thorén informerade om bakgrunden till motionen. Peter Åström 
redogjorde för den utvärdering av mentalbeskrivning som gjorts på uppdrag av 
styrelsen.  
Efter en livlig debatt med många inlägg beslöt fullmäktige att anta motionen. 
 
Beslöt fullmäktige vidare att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med frågan och 
kontakta SBK för ev. upprättande av samarbetsavtal avseende 
mentalbeskrivningar, samt att återrapportera ärendet i Svensk Vorsteh och till 
fullmäktige. 
 
Motion 6 ang. ändrade regler för bibehållande av auktorisation hos 
jaktprovsdomare mm (SVK/Södra) 
Patrik Sjöström redogjorde för motionärens avsikt med framlagda förslag. 
Anders Ericsson redovisade styrelsens uppfattning och informerade samtidigt 
om att frågan om åldersgränser kommer att behandlas vid Kennelfullmäktige 30-
31 maj 2009, varför man borde avvakta med beslut i frågan. 
Beslöt fullmäktige att avslå motionen och gav styrelsen i uppdrag att genomföra 
de ändringar som kan bli aktuella efter beslut av Kennelfullmäktige. 
 
Motion 7 ang. tillägg av bokstavskombination för SJCh (Angeta Ericsson, Anette 
Erlandsson, Anders Landin, Susanne Gulin) 
Jan Tegelid redogjorde för styrelsens synpunkter. 
Beslöt fullmäktige att avslå motionen. 
 
Motion 8 ang. ändrade regler för SUCh (Agneta Ericsson, Anette Erlandsson, 
Anders Lundin, Susanne Gulin) 
Motionärerna föreslår att, för erövrande av SUCh, meriten 1:a pris Ökl jaktprov 
skall kunna utbytas mot 1:a pris vid fullbruksprov. 
Beslöt fullmäktige att anta motionen. 
 
Motion 9 ang. viltspårchampionat (SVK/Östra) 
Peter de Verdier redogjorde för bakgrunden till motionen. Efter de åsikter som 
framkommit under tidigare diskussioner framfördes ett önskemål från 
motionärens sida att omformulera/ändra krav i den framlagda motionen, vilket 
avslogs.  
Beslöt fullmäktige att avslå motionen. 
Konstaterades emellertid att enligt stadgarna § 7 mom 7 kan fullmäktige 
godkänna att en nyväckt fråga tas upp till behandling, varefter Peter de Verdier 
för motionärens räkning framförde önskemål att SVK skulle ansluta klubbens 
raser till SKKs regler för viltspårschampionat. 
Beslöt fullmäktige att behandla frågan. 



Jan Tegelid redogjorde för styrelsens inställning till viltspårschampionat. Frågan 
behandlades senast på fullmäktigemötet 2003, då man beslöt att inte införa 
championatet för SVKs raser. Dessutom kunde konstateras att dagens 
viltspårprov inte har någon större likhet med praktiskt eftersök. 
Beslöt fullmäktige efter begärd rösträkning att avslå frågan med 12 röster mot 7. 
 
Motion 10 ang. diskussionsforum (Johan Johansson, Brogholm) 
Peter Gyulai informerade om styrelsens synpunkter på frågan om upprättande av 
ett diskussionsforum på hemsidan. Efter en livlig debatt med ett flertal inlägg 
beslöt fullmäktige att avslå motionen. 
 
Motion 11 ang. nedläggning av Svensk Vorsteh (Agneta Ericsson, Anette 
Erlandsson, Anders Landin, Susanne Gulin) 
Agneta Ericsson utvecklade motionen ytterligare och framhöll att avsikten inte 
på något sätt varit att nedvärdera tidningens medarbetare, utan att man enbart 
sett till kostnaderna. 
Peter Gyulai redovisade styrelsens uppfattning i frågan. 
En intensiv diskussion utbröt i denna fråga, som djupt engagerade samtliga 
närvarande. Många delegater påpekade att frågan tagits upp i deras respektive 
lokalavdelning och att samtliga tillfrågade medlemmar svarat att de ville behålla 
tidningen. 
Beslöt fullmäktige efter begärd rösträkning att avslå motionen med 18 röster och 
en nedlagd. 
 
SVK/Östra genom Peter de Verdier väckte förslag att fullmäktige skulle ge 
styrelsen i uppdrag att utreda frågan om att åstadkomma en förbättrad 
kommunikation mellan huvudstyrelsen och lokalavdelningarna. Fullmäktige 
godkände att behandla frågan. 
Beslöt fullmäktige att godkänna förslaget och uppdrog åt styrelsen att utreda 
frågan. 
 
§ 17 
Verksamhetsplan 
Beslöt fullmäktige anta den av styrelsen framlagda verksamhetsplanen, bilaga 7, 
för perioden 2010 – 2011. 
 
 
Beslöts bryta dagens förhandlingar kl. 18.15 
 
________________ 
 
 
Mötet återupptogs kl 09.00. 



Efter upprop konstaterades att Ingemar Stöckel ej var närvarande, varför antalet 
delegater justerades till 18. 
 
 
§ 18 
Rambudget och medlemsavgifter 
Karin Rabe framlade styrelsens förslag till rambudget för perioden 2010 – 2011. 
Med hänvisning till bl.a. den diskussion som förts avseende kostnaderna för 
Svensk Vorsteh framförde styrelsen ett förslag om differentierad medlemsavgift 
– med eller utan tidning. Efter diskussion förkastades förslaget av fullmäktige. 
Vid genomgång av budgeten konstaterades att kostnaden för bl.a. 
domarkonferenser inte medtagits, c:a 90.000 kronor, och att anslagen till 
domarkommittén och avelskommittén borde ökas med 50.000 kronor/år. 
Diskuterades budgeterad kostnad för resultatdatabas 220.000 kronor. Påpekade 
Peter Gyulai att denna summa var baserad på att så gott som allt arbete med 
databasen skulle vara idéellt. En intensiv debatt utbröt avseende principfrågan 
huruvida arbete inom klubben skulle vara idéellt eller arvoderat. Fastslog 
fullmäktige att huvudprincipen för SVK även fortsättningvis skall vara att 
verksamheten helt baseras på idéellt arbete och man endast undantagsvis och i 
nödfall skall anlita extern hjälp. 
Medlemsavgifter 
Beslöt fullmäktige att avgiften för fullbetalande medlem skulle höjas med 50 
krnor till 375 kronor/år för perioden 2010 – 2011 samt att avgiften för 
familjemedlem skall vara oförändrad, 100 kronor/år, för samma period. 
Rambudget 
Med de justeringar fullmäktige vidtagit visade budget för 2010 ett underskott 
med 222.000 kronor och för 2011 ett överskott med 18.000 kronor. 
Fastställde fullmäktige framlagd rambudget med vidtagna justeringar, bilaga 8. 
 
§ 19 
Övriga frågor 
Anders Ericsson presenterade förslag till ändring av SVKs stadgar § 7 mom 3 
genom ett tillägg till dagordning för fullmäktigemöte enligt följande: 

val av arbetsgrupp för förberedande av val till valberedning samt 
bestämmelse om paragrafens omedelbara justering. 

Ett tillägg av ovannämnda lydelse innebär följaktligen också en omnumrering av 
resterande punkter på dagordningen. 
Beslöt fullmäktige att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring i denna del. 
Efter rösträkning konstaterades att samtliga 18 delegater röstat för förslaget. 
 
Styrelsen framlade vidare ett förslag till ändring av stadgarnas § 7 mom 5 
avseende skriftlig omröstning för att erhålla en mer tidsenlig skrivning. 
Styrelsens förslag innefattade en strykning av följande rader: 



      med handlingarna skall bifogas svarskuvert märkt ”Fullmäktigeom- 
      röstning”; 
      För svar gäller poststämpelns datum; 
      Av fullmäktige utsedda rösträknare skall båda kallas och minst en av dessa      
      skall närvara då postöppning och rösträkning sker. 
Beslöt fullmäktige att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring i denna del. 
Efter rösträkning konstaterades att samtliga 18 delegater röstat för förslaget. 
 
 
Då ytterligare inte förekom tackade SVKs nyvalde ordförande Peter Åström 
delegaterna för effektiva och konstruktiva mötesdagar och förklarade mötet 
avslutat. 
 
    Vid protokollet 
 
 
    Ulla-Britt Schwang 
 
Justeras: 
 
 
……………………………. 
Ulla Eckerberg 
 
 
…………………………….  …………………………… 
Hans Forsberg   Patrik Sjöström 
 
 
 
 
 


