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Svenska Lundhundsällskapet
Protokoll fört vid årsmöte den 3/4 2022 digitalt via Zoom

§1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande Maria Ringdahl hälsade alla välkomna till årsmötet.

 JM, MDE, AÅ, EO — Powered by TellusTalk

§2. Justering av röstlängden
Anmälda medlemmar ropades upp. 56 medlemmar närvarande. Röstlängden justerades till 56
röstberättigade.
§3. Val av ordförande för årsmötet
Styrelsen föreslår Monica Ekman.
Mötet väljer enhälligt Monica Ekman till mötesordförande.
§4. Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmäler Eva Ohlsson till protokollförare för mötet.
§5. Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet väljer Annika Ågren och Jörgen Midander att jämte ordförande justera protokollet.
Rösträkning sker digitalt vilket Annika Ågren och Jörgen Midander inte medverkar i eller övervakar”.

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Mötet beslöt att Monica Ekman SSUK, Carina Lundgren SSUK, Eva Ohlsson SSUK och Marianne
Lindblom har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt.
§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Datum för årsmöte har annonserats på hemsida, Facebooksida och mail till alla medlemmar enligt
klubbens stadgar.
§8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
(RAS) samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom sida för sida.
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sid 3 – Redaktion/tidning- namn ändras till:
Nr 1-3 Lundehunden Annika Ågren, Maria Hedström, Cecilia Obitz, Olle Mårtensson, Claes Eklund och
Göran Eklund.
Nr 4 Lundehunden Mimmi Eriksson, Olle Mårtensson, Claes Eklund, Jonna Stigborg, Jörgen Midander,
Maria Hedström, Cecilia Obitz och Göran Eklund.
sid 8 – Mälardalen – stycket som börjar med 12 december ska strykas och ersättas med: den 18
september var det en liten träff i Nyköping som inbjudan legat inne på Facebook och öppet för alla
att komma. Eva, Eva, Eva, Hanna, Lasse och Per-Inge deltog. En Lundehundpromenad i samarbete
med Agria genomfördes. Sedan åt deltagarna lunch och hundarna umgicks i olika
konstellationer/Eva.
Balansrapport och Resultatrapport gicks igenom och Revisorernas berättelse lästes upp.
Därefter lades dessa till handlingarna.
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
Mötet beslöt att fastställa årets balans- och resultaträkning samt beslutade att överföra årets vinst
på 32.175:36 till ny räkning

§11.Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Styrelsen har arbetat med uppdatering av RAS samt infört informationsrutor i tidningen.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Mötet beslöt att godkänna
Verksamhetsplanen.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. Beslöt att bordlägga frågan till §18.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Beslöt att fastställa den föreslagna
rambudgeten.
§14. Val av ordförande, antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgar § 8
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande, 4 ledamöter och 3 suppleanter.
Mötet beslöt att styrelsen ska bestå av ordförande, 4 ledamöter och 3 suppleanter.
a). Val av ordförande för en tid av ett år.
Valberedningens förslag: Cecilia Obitz tackar nej till ordförandeposten. Mötet föreslår Carina
Jansson.
Mötet väljer enhälligt Carina Jansson till ordförande på ett år.
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b). Val av ordinarie ledamöter och eventuella fyllnadsval av ledamöter.
Valberedningens förslag: Elin Malmquist.
Förslag från mötet: Ursula Nyman, Peter Wittzell och Tove Schrödl.
Elin Malmquist fick 37 röster, Ursula Nyman fick 11 röster, Peter Wittzell fick 23 röster och Tove
Schrödl fick 29 röster.
Mötet väljer Elin Malmquist och Tove Schrödl som ledamöter på 2 år.
c). Val av Suppleanter § tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag: Peter Wittzell och Barbro Röken.
Mötet föreslår Ursula Nyman.
Mötet väljer Peter Wittzell, Barbro Röken och Ursula Nyman som suppleanter på 1 år.
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Tjänstgöringsordningen som det står.

§15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgar § 9
Valberedningens förslag på revisorer: Ingegerd Jansson och Mats Ågren.
Mötet väljer Ingegerd Jansson och Mats Ågren som ordinarie revisorer på ett år.
Valberedningens förslag på revisorssuppleanter: Sofie Weibull och Lena Cederblad.
Mötet väljer Sofie Weibull och Lena Cederblad som revisorssuppleanter på ett år.

§16. Val av valberedning enligt stadgar § 10
Valberedningens förslag: Maria Hedström och Eva Linderoth. Annika Ågren sammankallande 1 år
kvar.
Maria Hedström och Eva Linderoth tackar nej. Annika Ågren avgår.
Mötet föreslår: Olle Mårtensson, Claes Eklund och Maria Ringdahl.
Mötet väljer: Olle Mårtensson sammankallande fyllnadsval 1 år, Claes Eklund 1 år och Maria
Ringdahl på 2 år.

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16.
Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 13-16.

§18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fyra veckor innan
årsmötet anmälts till styrelsen
Proposition 1. Syftet med BPH är att få fler hundar att genomgå detta test och på så sätt öka
kunskapen om rasens mentala status. Förslag att ändra BPH-bidraget till 400 kronor istället för 25%.
Mötets motförslag: höja BPH-bidraget till 40%.
Mötet beslöt enhälligt att BPH-bidraget höjs till 40%.
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Proposition 2. Uppfödarna har bjudit sina valpköpare på medlemskapet första året i SLS. Förslag att
SLS ska betala första årets medlemskap för valpköpare.
Mötet beslöt bordlägga ärendet till nästa årsmöte. Behöver mer underlag.

Motion 1: Återinföra Raggebus Lundys vandringspris för Bästa Veteran.
Styrelsen föreslår bifall till motionen att vandringspris åter ska delas ut vid klubbens rasspecial till
Bästa Veteran fr.o.m. utställningen i Morokulien 31 juli 2022 och framdeles.
Mötet beslöt bifalla motionen.

Motion 2 och 3: SLS tidning Lundehunden i pappersform eller digital. Yrkar att årsmötet beslutar att
ge ut tidningen i pappersform.

 JM, MDE, AÅ, EO — Powered by TellusTalk

Styrelsens svar: avslår i enighet de två motionerna då frågan om en digital tidning inte är en
årsmötesfråga. Styrelsen rekommenderar i stället den tillträdande styrelsen att inhämta
medlemmarnas åsikter om digital eller papperstidning via till exempel enkät eller vändande
mailfrågor.
Mötet beslöt att avslå motionerna. Bifaller styrelsens förslag.

Motion 4: Medlemsavgiften för kommande år.
Att sänka medlemsavgiften om årsmötet beslutar att ha en digital medlemspublikation.
Styrelsens svar: avslår motionen med hänvisning till motion 2 och motion 3.
Mötet beslöt att avslå motionen. Bifaller styrelsens förslag.

Motion 5: Digital Närvaro. Yrkar att årsmötet beslutar att kravet på pappers-motion, med
egenhändig underskrift slopas.
Styrelsens svar: Bifaller motionen och ger nya styrelsen i uppdrag att förtydliga vad som gäller
angående att skicka in motioner och signatur av dessa.
Mötet beslöt att avslå motionen och ge nya styrelsen i uppdrag att förtydliga vad som gäller
angående att skicka motioner och digital signering samt att kolla SKKs regler.

Motion 6: Digital Tidning yrkar på att uppdra till styrelsen att se till att tidningen hålls tillgänglig
även som nedladdningsbar.
Styrelsens svar: Bifaller motionen och ge nästkommande styrelse och redaktionskommitté i uppdrag
att lösa frågan med nedladdningsbar digital tidning. Mötet beslöt att bifalla motionen.
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§13B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Mötet beslöt att medlemsavgiften är oförändrad för 2023.

§19. Övriga ärenden, Avtackning och utdelning av utmärkelser
Avtackning av Maria Ringdahl, Olle Mårtensson och Claes Eklund, en present på posten kommer.

§20. Mötets avslutande
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Ordförande Carina Jansson tackade för förtroendet och förklarade därmed årsmöte avslutat.

Eva Ohlsson

Monica Ekman

sekreterare

Ordförande

Annika Ågren

Jörgen Midander

Justerare

Justerare
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