
Mötesprotokoll 
 
Svenska Älghundklubbens årsstämma i Kungälv på Fars Hatt den 26 april 2008. 
 
 
1.  Justering av röstlängd: 
 Som röstlängd föreslås och antas den närvaroförteckning som påtecknats vid 
 närvarouppropet. 
 
2. Val av årsstämmoordförande: 
 Som ordförande väljs Lars West med Lennart Holmsten som bisittare. 
 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare för årsstämman: 
 Styrelsen har utsett Per Forsman till årsmötessekreterare. 
 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 
 mötesordföranden justera protokollet:   
 Årsstämman väljer Rolf Johansson och Egon Bohman, VSÄK som 
 justeringsmän och rösträknare. 
 
5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av vald delegat och av 
 personer enligt §7 mom 6: 
 Beslut att alla närvarande medlemmar har närvaro och yttranderätt och att endast 
 delegaterna, enligt fastställd röstlängd, har rösträtt. 
 
6. Frågan om årsstämmodelegaterna har blivit stadgeenligt kallade: 
 Beslut att stämmans delegater blivit stadgeenligt kallade. 
 
7. Fastställande av dagordning: 
 Beslut att inga tillägg görs till dagordningen varvid den fastställdes.   
 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut, redogörelse för arbetet 
 med avelsfrågor samt revisorernas berättelse:  
 Verksamhetsberättelsen anses vara föredragen via årsstämmohandlingarna. 
 Årsbokslutet föredras av Arne Carlsson. 
 Avelsfrågorna anses vara föredragna via årsstämmohandlingarna. 
 Revisorernas berättelse anses vara föredragna via årsstämmohandlingarna. 
 
9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust: 
 Stämman beslutar att fastställa årsbokslutet och balansera över verksamhetsårets 
 förlust till 2008. 
 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsstämma givit till 
 styrelsen: 
 Lennart Holmsten redogjorde för de uppdrag som styrelsen fått från årsstämman 
 2007. Årsstämman godkände rapporten. 
 
 
 
 



11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: 
 Årsstämman beslöt att ge styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2007.  
 
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan: 
 Enligt redovisat förslag. 
 
 B. Beslut om styrelsens förslag  till rambudget: 
 Arne Carlsson föredrog rambudget 2008. Thomas Eriksson VBÄK ställde en 
 fråga om kostnaderna för avelsforskning och Mats Larsson DÄK ställde en fråga 
 angående redovisning av balansrapporten. Årsstämman beslöt godkänna enligt 
 förslag. 
 
 C. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår: 
 Arne Carlsson föredrog styrelsens förslag om en höjning på 10:- för 2009 och 
 20:- 2010. Thomas Eriksson VBÄK och Mats Larsson DÄK föreslog en höjning 
 på 30:- 2010 istället. Årsstämman beslöt att höja årsavgiften 2010 med 30:-. 
 Mats Larsson DÄK föreslog att ingående och utgående balans skall redovisas på 
 verksamhetsårets budget. Årsstämman beslutade enligt förslaget.  
 
13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen: 
 Till ordförande i SÄK för ett år valdes Lennart Holmsten enhälligt.  
 Till styrelseledamöter för två år valdes Ove Henriksson (omval), Arne 
 Carlsson (omval), Stig Alsbäck (omval) och Jan-Anders Thorud (Nyval). 
 
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter: 
 Till revisorer valdes Per Molin och Åke Karlsson (omval) 1 år. 
 Till revisorssuppleanter valdes Stig Gustavsson (omval)och Rolf Olofsson 
 (nyval) 1 år.  
 
15. Val av valberedning: 
 Till valberedning valdes: Sammankallande Inge Öhrnerling 1 år och Bengt 
 Svensson 2 år. (Leif Engblom har 1 år kvar på sitt mandat). 
  
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkter 13-15: 
 Stämman beslöt att punkterna 13-15 är omedelbart justerade. 
 
17. Motioner: 
 Motion nr 1 från BÄK angående att jaktprovskommittén bör skriva ett 
 dokument över tolkningarna av de olika momenten i jaktprovsreglerna.  
 Roland Persson SÄK:s föredragande.  
 Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avslå motionen, med tillägg att  
 uppdatera utbildningsmaterialet.  
 
 Motion nr 2 från BÄK att SÄK:s styrelse bör arbeta för ett införande av 
 känd tandstatus på hundens registreringsbevis. 
 Håkan Forsman  SÄK:s föredragande.  
 Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avstyrka motionen 
 
  



 Motion nr 3 från VNÄK att i framtida regelrevidering anpassa 
 jaktprovsreglerna så att GPS-pejl kan användas vid bedömning av 
 löshundsprov. 
 Stig Alsbäck SÄK:s föredragande.  
 Stämman tillstyrkte motionen. 
 
 Motion nr 4 från NÄK som vill ha en högre kompetens bland veterinärer 
 och ett krav på certifiering av kliniker som utför höftledsröntgen.  
 Håkan Forsman SÄK:s föredragande.  
 Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att avstyrka motionen.  
 
 Motion nr 5 från NÄK att SÄK kraftfullt skall agera till SKK angående 
 olika resultat av HD-röntgen.  
 Håkan Forsman SÄK:s föredragande.  
 Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att bifalla motionen. 
 
18. Styrelsens övriga ärenden: 
 Vildsvinsprov: Lars Larsson och Torkel Norling föredrog förslaget till 
 Vildsvinsprov. Jämthundsklubben tillstyrkte prov men att Jämthunden skulle 
 undantas. 
 Stämman beslöt: -     att godkänna jaktprov 

- att godkänna provreglerna 
- att revideringsperioden skall vara 2 år from  

1/10 2008 
 
 Revidering av RAS Jämthund: Åsa Juberget SÄK föredrog bakgrunden inom 
 avelskommittén.(Flik 12 i kompendiet). Jämthundsklubben tillstyrker men 
 beklagar att man inte har fått vara delaktiga i arbetet tidigare.  
 Stämman beslöt att godkänna revideringen.  
 
 Tandkort: Åsa Juberget  SÄK föredrog förslaget(Flik 13 i kompendiet) som 
 innebär tandkort på frivillig basis, infört i Jyckedata och hunden måste vara 
 minst 12 månader. Thomas Eriksson VBÄK ställde en fråga om hur man går 
 vidare i arbetet, styrelsen kanske skall motionera till SKK ?  
 Stämman beslöt att godkänna styrelsen förslag.  
 
 Hedersmedlem: Lennart Holmsten drog bakgrunden och historiken runt Harald 
 Gustafsson.  
 Årsstämman beslöt enhälligt att utse Harald Gustavsson till hedersmedlem. 
 Därefter lämnades gåvor från klubbarna till Harald Gustavsson som tackade 
 stämman med en återblick över sina 33 år som "avelsguru". 
 
 Lennart Holmsten föreslog stämman att tilldela Ewy Bohman, Ingegerd 
 Arvidsson och Roland Persson SÄK:s förtjänsttecken. 
 Årsstämman beslutade enligt förslaget att ovanstående skall erhålla SÄK:s  
 förtjänsttecken. 
 
 Roland Persson uppvaktades därefter med gåvor från klubbarna. Han tackade 
 stämman för uppvaktningen. 
 



19. Stämmans avslutning: Lars West och Per Forsman tackade för förtroendet att 
 få leda årsstämman och överlämnade klubban till Lennart Holmsten. 
 Jämthundsklubbens representant Peter Antonsson tackade för ett bra samarbete 
 och passade också på att gratulera hedersledamoten Harald Gustavsson.   
 Lennart Holmsten förklarade årsstämman avslutad. 
 
 
 
 Vid protokollet: 
 
  
 Per Forsman/Sekreterare   Lars West/Stämmoordf. 
 
 
 
 Egon Bohman/Just.man   Rolf Johansson/Just.man 
 
 
 
 
 


