
Protokoll från ordinarie årsmöte med 

Svenska Isländsk Fårhund Klubben 
Söndagen den 13 mars 2016, 

Hundfolket Ekensberg, 

Nyköping 
 
 
 
 
 
1. Justering av röstlängden.  

Se bifogad närvarolista! 
 
2. Val av ordförande för årsmötet.  

Till mötesordförande valdes Tomas Agdahl 
 
 
3. Protokollförare vid mötet.  
             Styrelsens anmälde Ingbritt Sannel som protokollförare 
 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans   

 med mötesordföranden skall justera protokollet.  
              Mi Lilja och Elisabet Idefelt utsågs. 
 

 
 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av  

personer enligt § 7 mom. 5.  
Ingen sådan närvarande 

 
6. Fråga om Svenska Isländsk Fårhund Klubbens medlemmar     

blivit stadgeenligt kallade.  
Årsmötet finner att kallelse skett i laga ordning. 

 
7. Fastställande av dagordningen.  

Fastställdes enligt utdelad dagordning. 
 
8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse 

för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  
Verksamhetsberättelsen gick igenom. De olika kommittéernas verksamheter 
kommenterades. Ekonomiska redovisningen gicks igenom. Tomas A påpekade 
att en del av vinsten egentligen inte är vinst utan beror på att vi ännu ej fått 
faktura för tryckning av nr 4 av tidningen. Budgeten för 2016 gicks igenom. 
Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet. 

 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust  
Accepteras och läggs till handlingarna och vinst går in i löpande budget. 

 
 
 

 



10       Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till    
    styrelsen.  

Inget direkt uppdrag fanns utöver att spara en del av uppkommen vinst och så har 
skett, se balans och resultaträkning! 

 
11       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Ansvarsfrihet beviljades av mötet. 
 
12       Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Verksamhetsplanen accepterades med tillägg av att fördjupa hälsoarbetet och 
anordna utbildning och möten kring uppfödning och avel, om möjligt starta en 
studiecirkel. 
2. Föredragning av styrelsens budgetplan.  
Mötet accepterade budgetplanen. 
3. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.  
Beslutades att vi skall ha oförändrad medlemsavgift. 

 
13 Beslut om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen samt val av     

 ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8  
 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

Beslutades att bibehålla styrelsen i form av 7 ordinarie och 2 suppleanter med 
tjänstgöring i ordning enligt valberedningens förslag. 
Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag som bifogas. 

 
14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa             

 stadgar.      
      Valdes enligt valberedningens förslag som bifogas 

 
15 Val av, eller beslut om att uppdra åt styrelsen, att välja       

 fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige. 
 
Uppdrogs åt styrelsen att utse delegater. 
 

16.      Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.  
 
          Till valberedning valdes Johanna Beijer, Mi Lilja och Elisabeth Folkeson som är 

sammankallande, alla på ett år. 
 
17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 17. 

     Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-17 
 
 



 
 

18 Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet        
eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. 

Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till 
styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. Till ärendena skall styrelsen 
avge utlåtande och förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under 
denna punkt, kan om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling (under 
pkt 20) men ej till beslut. 
 Inga motioner hade inkommit. 

 
19 Övriga ärenden. 

      Styrelsen fick i uppdrag att se över hur vi utser Årets Isländska Fårhund och även  
      övriga listor. 
      Styrelsen fick också ett förslag att förenkla avgiften för att stå på 
      uppfödarlista/annonsera kullar så att det blir en avgift istället för flera.  
 

 
20 Mötets avslutande. 

 
Mötet avslutades 
 
 
Hundfolket, Nyköping  
Dag som ovan  
 
 
------------------------------------        ------------------------------  

             Ordförande                                 Sekreterare 
 
 
             -----------------------------------        -------------------------------- 
              Justeras                                     Justeras 


