Årsmöte för 2007 i Hälleforshundklubben
Tid: Lördagen den 24 maj 2008 kl 13.00.
Plats: Östersund
Närvarande: Sammanlagt 21 personer.

Ordförande hälsade välkommen.

Välkommen

§ 1.

Beslöts att röstning i första hand skulle ske genom handuppräckning.

Röstlängd

§ 2.

Till mötesordförande valdes Kerstin Boman

Mötesordf.

§ 3.

Anmäldes att Märit Truuts utsetts till stämmosekreterare.

Sekreterare

§ 4.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Jan Boman
och Leif Holmberg

Justeringsmän
Rösträknare

§ 5.

Beslöts att samtliga har närvarorätt och klubbmedlemmar har yttranderätt

Yttranderätt

§ 6.

Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

Utlyst

§ 7.

Utskickad dagordning antogs. Med tillägget att övriga frågor läggs
in i mötet

Dagordning

§ 8.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut upplästes och godkändes.
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

Verksamhet

§ 9.

Beslöts att fastställa årsbokslutet

Årsbokslut

§ 10. Styrelsen redogjorde för de uppdrag årsmötet i Boliden givit styrelsen.
Önskemål om ett diskussionsforum på webben, ett helt fritt diskussionsforum
anser styrelsen vara olämpligt på grund av risken för pajkastning. Om ett forum
ska finnas måste inläggen granskas och filtreras Årsmötet ifrågasatte om ett
forum skulle tillföra rasen något. Styrelsen låter frågan om diskussionsforum
vara öppen och hänvisar tillsvidare till frågespalten.

Styrelsens
rapport

§ 11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ansvarsfrihet

§ 12. A: Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsplan
B: Beslöts att godkänna styrelsens rambudgetförslag
C: Beslöts att godkänna oförändrade avgifter
§ 13. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist,
Wåge Lundgren och Märit Truuts. Samtliga omvaldes
Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.
Styrelsens utseende för 2008:
Leif Gulin, ordf (omval 1år)
Jan-Erik Bjermkvist, sekreterare (omval 2 år)
Bo Tobiasson, kassör (1 år kvar)
Kent Lindgren, ledamot (1 år kvar)

Val av
Styrelse

Wåge Lundgrehn, ledamot (omval 2 år)
Jörgen Marcusson, ledamot (1 år kvar)
Märit Truuts, ledamot (omval 2 år)
§ 14. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.
Omval av revisorsuppleant Ingemar Vesterlund samt nyval av
revisorsuppleant Ulrika Eriksson.

Revisorer

§ 15. Till valberedningen omvaldes Thord Norlén, Anders Hagman
och Richard Gradin.
Anders Hagman utsågs till att vara sammankallande.

Valberedn.

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Justering

§ 17. Inga motioner hade inkommit.

Motioner

§ 18. Under övriga frågor behandlades förslag och information
Det finns ett önskemål att man ska kunna kontakta andra medlemmar
på ett enkelt sätt, till exempel via en epostadress eller att registrerade
medlemmar presenteras på webben. Klubben kommer inte lägga upp
några medlemmar på webben utan deras medgivande
dock kan en gruppepostadress skapas dit de som önskar kan ansluta sig.

Kontakter
mellan
medlemmar

Önskemål finns att man ska, via webben, kunna anmäla sitt intresse för
valpinköp.

Valpköpare

Styrelsen föreslog att klubben ska förlänga den öppna stamboken med
ytterligare 5 år. Den nuvarande stamboken stängs 2010 och ansökan bör
göras under sensommaren/hösten. Årsmötet var positivt till förslaget.

Öppen stambok

Jörgen redovisade resultatet av unghundsgranskningen.
- Hundarna har ett kort sök och är förarbundna (försvinner ej)
- Hundarna har lätt att ställa älg
- Förföljandet är fullt tillräckligt
- De flesta har för få jakttillfällen (5-15 ggr) det borde vara minst 25 släpp
första hösten

Unghundsgranskningen

Unghundsgranskningen ska ge en bild av jaktförmågan. Vårt mål är att våra
hundar skall ha en hög jaktlig lägsta nivå.
Leif G informerade om klubbens avelsstrategi och vilka uppsatta mål som vi
fokuserar på. Bl.a diskuterades behovet av att ögonlysa hundar som kommer att
brukas i avel. Detta med tanke på att det rapporterats om hundar som drabbats
av katarakt (gråstarr) i tidig ålder.
§ 19. Mötet avslutades av ordförande Leif Gulin som tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

--------------------Leif Gulin

-------------------------Jan Boman

-------------------------------Leif Holmberg

