
 
Protokoll fört vid Östergötlands Stövarklubbs 

årsmöte den 9/4 2016 i Kvarnparken Mjölby 
  

             47 medlemmar var närvarande. 

 

1. Mötets öppnande. 
Ordf. Olle Helmersson öppnar årsmötet med att hälsa alla välkomna. Vi höll en tyst minut för under 

det gångna året avlidna medlemmar. 

 

2. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes av mötet.  

 

3. Val av ordförande för mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Göran Johansson. 

 

4. Val av sekreterare för mötet. 
Till sekreterare för mötet valdes Anneli Mattsson. 

 

5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Justeringsmännen är även rösträknare. 
Steve Johansson och Roger Hjalmarsson valdes till justeringsmän.  

 

6. Frågan om godkännande av kallelsen. 
Kallelsen till årsmötet godkändes av mötet.  

 

7. Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetsberättelsen för den gångna säsongen godkändes. 

 

8. Kassörens redovisning. 
Kassören Lena Bergström redovisade klubbens ekonomi, vilken godkändes.  

 

9. Revisorernas berättelse. 
Revisor Torbjörn Hilleberg läste upp revisionsberättelsen, och föreslog styrelse och kassör full 

ansvarsfrihet. 

 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer. 
Godkändes av mötet. 

 

11. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av lokalklubbs medlemmar. 
Godkändes av mötet. 

 

12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.  

Båda dessa punkter godkändes av mötet.  

 

 



13. Val av 4 ledamöter i styrelsen samtliga är på två år. 

I tur att avgå är Anneli Mattsson, Håkan Månsson, Olle Helmersson, Lena Bergström och Bo 

Alvarsson.  

     

Omval av Bo Alvarsson och Anders Krantz nyvaldes till ordförande på 2 år. Nyval av Roger 

Hjalmarsson, Bruno Fagerström och omval av Uno Larsson på 2 år. Uno Larsson flyttas upp till 

ordinarie ledamot. Till suppleant valdes Anders Lenér på 1 års fyllnadsval istället för Anders Krantz 

som går upp som ordinarie. Det innebär att det finns en vakant plats som suppleant eftersom 

valberedningen ej hittat något lämpligt namn, vilket ej heller lyckades under årsmötet. 

 

14. Val av två revisorer på ett respektive två år. 

Omval av Torbjörn Hilleberg på två år och nyval av Lena Bergström på ett år som ersätter Carina 

Rolf. 

 

15. Val av två revisorssuppleanter.  

Omval av Kjell Edström och Håkan Forsell.  

 

16. Val av valberedningen, varav en sammankallande. 

I tur att avgå är Folke Pettersson och Leif Fyhr. 

Omval av Leif Fyhr (tillika sammankallande)på 1 år och nyval av Stig Linder på 2 år. Agne 

Pettersson fyllnadsvaldes på 1 år istället för Roger Hjalmarsson.  

 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16. 

Godkändes av mötet. 

 

18. Styrelsens förslag angående provverksamheten 2016-2017. 

 Särskilt SHR-prov i hela länet 1/9-28/2 2016-2017 samt räv-prov 

fram till 15 mars. 

 DM-uttagning i öppen klass, söndagen den 11/9 2016 

 KM-uttagning i elitklass, 25-26/9 2016 Valdemarsvik 

 Elit/öppenklassprovet i Kisa/Ulrika 13-14/11-2016 minst 5, max 16 hundar   

 Länskamp mot Södermanland parallellt med Rejmyreprovet 

 Öppen och elitklassprovet på Ödeshög den 20-22/1 2017 max 16 hundar 

 Elitklassprovet i Rejmyre 18-19/2 2017 max 15 hundar 

 Utställningen i Åtvidaberg lördagen den 25/3 2017 

 Utställningen på Tomta Walla blir söndagen den 11/6 2017 

            Godkändes av mötet. 

 

19. Styrelsen förslag till medlemsavgiften 
     Medlemsavgiften är oförändrad. 

 

20. Styrelsens förslag till Jaktprovs- och Utställningsavgifter för kommande verksamhetsår. 

     Avgiften är på jaktprov och utställning oförändrad. 

 

21. Motioner inom klubbverksamheten. 

     Inga motioner var inkomna.  

 

22. Motioner lagda till stövarfullmäktige 2014 

 VblStk motion ändrade regler för uttagning. Östergötlands Stövarklubb bifaller motion. 

Mötet instämmer. 

 J-HStk, VnlStk, GvlStk och DStk Motion uttagningsregler. Östergötlands Stövarklubb 

bifaller motion. Mötet instämmer. 

 VnlStk, Motion nej till varg. Östergötlands Stövarklubb bifaller motion. Mötet instämmer. 



 U-VStk, Motion väckning på räv. Östergötlands Stövarklubb yrkar avslag av motion pga 

otydlig motion. Mötet instämmer. 

 ÖgStk, Motion Berättigande att få starta på ekl-prov. Östergötlands Stövarklubb bifaller 

motion. Mötet instämmer. 

 SsvStk, Motion inrättande av SM för harhundar. Östergötlands Stövarklubb bifaller 

motion. Mötet yrkar avslag. 

 S-BStK, Motion klubbtillhörighet som huvudmedlem. Östergötlands Stövarklubb yrkar 

avslag på motion. Mötet instämmer. 

 Pär Nord, Motion angående en årlig riksutställning för stövare. Östergötlands Stövarklubb 

avslår motion. Mötet instämmer. 

 

Motioner från SvStk till fullmäktige 2016:  
1. Motion på utställningsmerit för att starta på jaktprov. Östergötlands Stövarklubb 

yrkar avslag på motion. Mötet instämmer. 

2. Motion på CK i övriga officiella klasser bruks/jaktklass. Östergötlands 

Stövarklubb bifaller motion. Mötet instämmer. 

3. Styrelsens förslag till stadgeändring avseende rätten för Stövarfullmäktige att 

fastställa den gemensamma medlemsavgiften i SvStK och dess Lokalklubbar för 

två verksamhetsår i taget. Östergötlands Stövarklubb bifaller motion. Mötet 

instämmer. 

 

 

23. Svenska Stövarklubbens reviderade drevprovsregler för provsäsongen 2017 till 2022. 

Mötet bifaller styrelsens förslag att avslå förslaget. 

 
 

24. Mötets avlutande 
Göran Johansson förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

Mjölby dag som ovan 

 

 

 

 

 

  

-------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Sekreterare   Ordförande               

Anneli Mattsson     Göran Johansson 

                            

 

-------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Justeringsman   Justeringsman 

Steve Johansson   Roger Hjalmarsson    


