
SVENSKA LUNDEHUNDSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE  

I NORRTÄLJE SÖNDAG 28 FEBRUARI 2016 

 
1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Cecilia Obitz hälsade deltagarna välkomna till årsmötet i Hundfiket, Norrtälje. 

2. Justering av röstlängd 
Sekreterare Annika Ågren redovisade att 26 medlemmar skrivit upp sig och därmed 
beslutade årsmötet att röstlängden var justerad. 

3. Val av protokollförare 
Klubbens ordinarie sekreterare Annika Ågren valdes till protokollförare. 

4. Val av ordförande för årsmötet 
Barbro Engman valdes till ordförande. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare. 
Maria Hedström och Göran Eklund valdes till justerare och rösträknare. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke-medlemmar 

Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för de deltagare som fanns med på mötet. 

7. Är mötet stadgeenligt utlyst. 
Kallelse till ordinarie årsmöte ska utlysas senast 21 dagar innan årsmötet äger rum. Kallelse 
till detta årsmöte fanns i nr 4/2015 av Lundehunden, som utkom i mitten av december samt 
på www.lundehund.se från årsskiftet.  

8. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 

9. Verksamhetsberättelse 2015, balans- och resultaträkning 2015 samt 
revisorernas berättelse. 

Verksamhetsberättelsen, som föredrogs av såväl Barbro Engman som Cecilia Obitz, 
fastställdes. Balans- och resultaträkningen fastställdes och revisorernas berättelse lades till 
handlingarna. 

10. Beslut om ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

11. Redogörelse för avelsarbetet 
Cecilia Obitz berättade om höstens och vinterns arbete med att uppdatera RAS (Rasspecifik 
avelsstrategi), något som ska göras vart femte år. Dokumentet har mejlats ut till medlemmar 
för synpunkter samt kommer att läggas ut på hemsidan. Därefter ska dokumentet skickas in 
till SSUK som i sin tur skickar det vidare för godkännande hos SKK. 

SLS är inblandat i norska klubbens korsningsprojekt när det gäller norrbottenspets. Projektet 
är godkänt av SKK och klubben ska nu kontakta klubben för norrbottenspets för att få fram 
en passande ”otypisk” tik som kan paras med en lundehundshane. 

12. Verksamhetsplan 2016, medlemsavgift och rambudget för 2016 
Verksamhetsplanen antogs liksom rambudgeten. Medlemsavgiften beslutades vara 
oförändrad nästa år. 



13. Val av ordförande, två ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. 
Cecilia Obitz omvaldes till ordförande för ytterligare ett år. 

Eva Linderoth och Annika Ågren omvaldes till ledamöter för ytterligare två år.  

Wiveca Larsson, Ida Lindström omvaldes till suppleanter för ett år och Lena Nybland valdes 
till suppleant för ett år. 

14. Val av två revisorer samt två suppleanter på ett år 
Sören Lund och Monika Ekman omvaldes på ett år. 

Sophie Weibull omvaldes till suppleant på ett år och Sirpa Juslenius valdes till suppleant på 
ett år. 

15. Val av valberedning 
Johanna Olsson valdes till valberedningen på ett år i ett fyllnadsval. 

Punkterna 13-15 beslutades att omedelbart justeras. 

16. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden förelåg. 

17. Utdelning av utmärkelser 
Årets lundehund 2015 vanns av följande hundar: 

Utställning  Kung Sunes Lisa, 110 poäng, ägare Maria Hedström 

Valp  Fåglebodas Floke, 52 poäng, ägare Maria Karlsson 

Veteran  Kung Sunes Lovis, 100 poäng, ägare Maria Hedström 

Avel  Ålvisheim´s Lin Lykke Hedesdotter, ägare Johanna Olsson 

Aktivaste Lundetuvans Ejvind Blokkebaer, 120 poäng, ägare Ingrid Svensson 

Uppfödare  Anneli Rosenberg, kennel Eriksro, 150 poäng 

Danska tröstepriset tillfaller Scilling´s Filippa K, 16 poäng, efter en lottning då även 
Trollfjords Dragi hamnat på samma poäng. 

Endast Maria Hedström fanns på plats för att ta emot vandringspris, prispärm och diplom. 
Övriga får sina diplom per post. 

18. Mötet avslutas 
Cecilia Obitz avslutade årsmötet och avtackade Katarina Linderoth för hennes tid i styrelsen. 
Hon tackade även mötesordförande Barbro Engman. 

 

 
Annika Ågren                                                    Barbro Engman 
Sekreterare                                                        ordförande 

 

 

Maria Hedström                                              Göran Eklund 
Justerare                                                          justerare 


