RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Protokoll fört vid AfBV:s ordinarie årsmöte lördagen den 11 mars 2017
Plats:
Röstlängd:
Bilagor:

Nacka BK, kl 12,00
28 st. samt 1 st. gäst (ej medlemmar). (Närvarolista, se bilaga 1)
Närvarolista (1)

§ 1) Årsmötets öppnande
Ordförande Henrik Marklund hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
§ 2) Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 28 st, samt 1 gäster (ej medlemmar).
§ 3) Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val
av sekreterare.
Ragge Bergståhl valdes att leda årsmötet. Mötesordförande, föreningscoach på SBK,
tackade för förnyat förtroende att leda AfBV:s årsmöte samt förklarade meningen med
demokrati för årsmötesdeltagarna.
Linnéa Sekobon anmäldes som styrelsens val av årsmötessekreterare. Årsmötet valde att
godkänna styrelsens val.
§ 4) Val av två protokollsjusterare – tillika rösträknare att jämte mötesordföranden
justera protokollet.
Torbjörn Södervall och Mikael Magnerholt valdes att jämte årsmötesordförande justera
protokollet.
§ 5) Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt §7/moment 2 (övriga
representanter).
På mötet är 28 närvarande medlemmar, samt 1 st icke medlemmar (gäst). Årsmötet
beslutade att gästen (mötesordförande) har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 6) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.
§ 7) Fastställande av dagordning
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Dagordningen fastställdes. Med uppflyttning av Måluppfyllelse för 2016 till §8d.
§ 8) Genomgång av det sistförflutna verksamhetsåret (2016):
a) Styrelsen berättelse inklusive rapport om måluppfyllelse. Sittande ordförande gick
igenom verksamhetsåret och svarade på frågeställningar som inkommit direkt till
honom via mail. Förklarar årets situation med bristen på folk i kommittéerna vilket
medfört att all beredning inför beslut har gjorts av styrelsen, vilket ökat arbetsbördan
betydligt. Detta är också en av anledningarna till att styrelsen haft möten en (1) gång i
månaden under året som gick.
2 medlemmar anländer och därmed fastställs ny röstlängd till 30 st.
b) Balans och Resultaträkning. Henrik Rebensdorff gick igenom balans- och
resultaträkningen. Henrik Marklund gav förklaringar till en del kostnader i
resultaträkningen.
c) Revisorernas berättelse. Robert Kling läste upp revisorernas berättelse.
d) Måluppfyllelse för 2016. Sekreteraren redovisade måluppfyllelsen.
§ 9) Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner
över vinst eller förlust (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga).
Årsmötet fastställde Resultat- och balansräkning enhälligt, samt beslutade att överföra
årets resultat i ny räkning.
§ 10) Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen (i detta beslut får styrelsens ledamöter
ej deltaga). Sluten omröstning begärd. Årsmötet beslutade nej till begäran om sluten
omröstning.
Votering begärd. 27 st har rösträtt. Omröstningsresultat 18 för ansvarsfrihet och 8
emot, 1 avstår att rösta.
Årsmötet beslutade därmed att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet tar en paus.
Mötet återupptas. 3 medlemmar ansluter till mötet. Ny röstlängd 33 st.
§ 11) Genomgång av rasklubbstyrelsens:
a) mål 2017. Verksamhetsplanen för 2017 gicks igenom. Tillägg önskas om två (2) MH
samt ett (1) MT i klubbens regi. Årsmötet godkände verksamhetsplanen med tillägget
om 2 MH och 1 MT.
b) rambudget för innevarande (2017) respektive närmast följande verksamhetsår (2018)
Gicks igenom och Lotta Olavi meddelar att hennes företag sponsrar AfBV genom att
låta styrelsen ha sina två (2) fysiska möten på hennes anläggning kostnadsfritt. Pia

AfBV Protokoll Ordinarie årsmöte 2017-03-11

2/11

Halvdansson meddelar att hennes företag skänker hälften av försäljningen rörande
halsband och koppel till AfBV att oavkortat gå till FMBB laget. Rambudget för 2017
godkändes av årsmötet.
c) medlemsavgift enligt stadgans § 4 för närmast kommande verksamhetsår (2018)
Styrelse föreslår oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Årsmötet
föreslår en ökning av medlemsavgifterna för ordinarie och familjemedlem med 10 kr
vardera. Årsmötet beslutade en höjning på 10 kr från 2018 gällande ordinarie och
familjemedlem.
d) andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Motion 1. Styrelsen förordar avslag. Votering begärd.
Tillstyrker motionären: 13 st.
Bifaller styrelsens avslag: 15 st.
Årsmötet tillstyrkte styrelsens avslag.
Motion 2. Årsmötet tillstyrkte styrelsens avslag.
Motion 3. Årsmötet tillstyrkte motionären.
Motion 4. Årsmötet tillstyrkte styrelsens avslag.
§ 12) Fastställande av beslut enligt § 11 ovan
Årsmötet fastställde §11.
§ 13) Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Styrelsen informerade om planen för att nå fastställda mål och årsmötet hade inget att
tillägga.
1 medlem lämnar mötet. Ny röstlängd fastställd till 32 stycken.
§ 14) Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning:
a)

Ordförande, omval 1 år – Valberedningens föreslag är Henrik Marklund. Förslag
från medlem Kerstin Hjelm. Begäran om sluten omröstning.
Henrik Marklund 18,
Kerstin Hjelm 13 röster.
1 avstår att rösta.
Årsmötet valde Henrik Marklund till ordförande omval 1 år.

b) Vice ordförande, fyllnadsval 1 år - Valberedningens föreslag är Eva Sundqvist.
Årsmötet valde enhälligt Eva Sundqvist till vice ordförande på fyllnadsval 1 år.
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c)

Kassör i styrelsen, nyval 2 år – Valberedningens förslag är Helene Norin. Årsmötet
valde enhälligt Helene Norin till kassör för 2 år.

d) Två ordinarie ledamöter i styrelsen, 2 år – Valberedningens föreslag är Ann
Magnuson och Magnus Wiklund. Årsmötet valde enhälligt Ann Magnuson och
Magnus Wiklund till ledamot för 2 år vardera.
e)

1 suppleant i styrelsen, 2 år - Valberedningens föreslag är Lotta Olavi. Årsmötet
valde enhälligt Lotta Olavi, på suppleantplats för 2 år vardera.
2 medlemmar avviker och därmed fastställs ny röstlängd till 29 st.

f)

1 suppleant i styrelsen, fyllnadsval 1 år – Valberedningens förslag är Marion
Hellström. Förslag från medlem Joakim Rydell. Årsmötet valde Joakim Rydell, på
suppleantplats fyllnadsval för 1 år.
Årsmötet fastställde tjänstgöringsordningen till:
Anita Axby rang 1
Lotta Olavi rang 2
Joakim Rydell rang 3
Övriga styrelseledamöter med 1 år kvar i mandat: Linnéa Sekobon, Anneli
Henriksson.
Övriga styrelsesuppleanter med 1 år kvar i mandat: Anita Axby
1 medlemmar anländer och därmed fastställs ny röstlängd till 30 st.

§ 15) Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt stadgans § 9:
a)

två revisorer, 1 år – Valberedningens föreslag är Robert Kling och Marie Callert.
Årsmötet valde enhälligt Robert Kling, till revisorer för 1 år. Marie Callert är ej
SBK medlem – därmed ej valbar. Årsmötet beslutade att lämna revisorplats två
vakant.

b) två suppleanter, 1 år – Valberedningens föreslag är Anneli Jönsson och Kjell
Tapper. Årsmötet valde enhälligt Anneli Jönsson och Kjell Tapper till revisor
suppleanter för 1 år vardera.
§ 16) Val av valberedning enligt stadgans § 10 (sammankallande och en ledamot)
a) sammankallande, 1 år. Valberedningens förslag är vakant.
Årsmötet föreslår Monah Lithner och Monah Lithner valdes till sammankallande för
valberedningen på 1 år.
b) valberedare, 2 år. Valberedningens förslag är vakant.
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Årsmötet föreslår Viveka Silvergren och Viveka Silvergren valdes till valberedare på 2
år.
c) valberedare, fyllnadsval 1 år. Valberedningens förslag är vakant.
Årsmötet föreslog Mikael Magerholt och Mikael Magnerholt valdes till valberedare
fyllnadsval på 1 år.
§ 17) Beslut om omedelbar justering av punkterna § 14-16
Justerarna kommer fram till sekreteraren och skriver under punkterna. Årsmötet anser
punkterna därmed justerade.
§ 18) Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden och motioner som inte behandlats
under § 12. Hedersmedlem. Styrelsen vill lämna ett förslag till årsmötet att besluta
om hedersmedlemskap till Torbjörn Södervall. Motiveringen till hedersmedlemskapet
är: Torbjörn Södervall har lagt ner åtskilliga år inom AfBV. Bland annat som
Ordförande, Vice ordförande, ordinarie Ledamot i AS, Ordförande i SSLO (numer
SSO), Sammankallande för Tävlingskommittén (numer AK/Prov), Delaktig i
AG/Mondioring samt FMBB, Ansvarig för SBM lydnad (SBL), Ansvarig för AfBV:s
tävlingsböcker, I många år byggt upp och rivit ner ringar, domartält etc. på SBU samt
byggt upp och rivit ner AfBV:s rasmonter på Stora Stockholm (numer Stora
Hundmässan i Stockholm), bemannat montern otaliga timmar och där talat varmt för
den Belgiska Vallhundens samtliga varianter. Deltagit på förbundsstämmor,
raskonferenser och fört AfBV:s talan vad gäller införandet av Mondioring som officiell
tävlingsgren i Sverige. Varit med och tagit fram regler gällande ÅBB. Behöver man
hjälp, och om han kan, så ställer han upp. Med andra ord kan man alltid lita på Torbjörn
Södervall. Av ovan anledningar vill AfBV tacka Torbjörn Södervall för allt han har
gjort och fortfarande gör inom föreningen. Årsmötet beslutade enhälligt att Torbjörn
Södervall ska tilldelas hedersmedlemskap. Ordförande delade ut diplom och blommor
till Torbjörn Södervall.
§ 19) Övriga ärenden.
Medlem frågar om Lathunden och vad den skall användas till. Pia Robertsson svarar
på frågan och diskussion om Belgarweb kontra Lathunden kom upp. Pia Robertsson
förklarar att Lathunden och Belgarweb inte är kompatibla med varandra, samt redogör
för möjligheten att publicera från Lathunden. Enligt Pia Robertsson finns det
begränsningar i publicering som härrör till äganderätten av programvaran.
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Fråga om avelskorning och diplom kom upp. Styrelsen svarade att diplomen kommer att
delas ut under kommande punkt och att avelskorningsdiplom ansöks hos SBK via AfBV.
§ 20) Hedersutnämningar samt prisutdelning i ÅRETS BÄSTA BELGARE (ÅBB) 2016
Henrik Marklund delade ut ÅBB diplom, samt diplom till KORADE hundar under 2016.
När hedersutnämningarna var avklarade tackade Henrik Marklund avgående ur
styrelsen.
Ordförande Henrik Marklund tackade årsmötesordförande för väl genomfört årsmöte
och överlämnade gåva från rasklubben.
Mötets ordförande lämnade därmed över till nyvald ordförande att ta över mötet för
behandling av den sista punkten.
§ 21) Årsmötets avslutande.
Henrik Marklund tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

…………………………….........…………
Linnéa Sekobon, mötessekr.

Justeras
……………………………...................…
Ragge Bergståhl, årsmötesordf.

………....…………………………....……
Torbjörn Södervall, justerare

………………….......….....……………....
Mikael Magnerholt, justerare
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Bilaga 1

Röstlängd vid AfBV:s årsmöte 11 mars 2017
Axelsson Ulrika
Brewitz Anne
Ferm Lena
Gernborn Lizz
Habsburg Marie Christine
Greinert Hansson Barbro
Halvdansson Pia
Hansson Elin
Hjelm Kerstin
Johansson-Weber Elisabeth
Karlsson Magnus
Kling Robert
Körlén Linda
Larsson Eva
Lindqvist Carina
Lithner Monah
Lyrholm Carin
Magnerholt Carina
Magnerholt Mikael
Magnuson, Ann
Magnuson Lars
Marklund Henrik
Olavi Charlotta
Rebensdorff Henrik
Richardsson Monica
Robertsson Pia
Sandqvist Jan
Sekobon, Linnéa
Silfver Caroline
Silvergren Viveca
Simonsson Eva
Stinchcombe Birgitta
Södervall Torbjörn
Total fastställd röstlängd 33 stycken.
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Bilaga 2

AfBV:s rapport om måluppfyllelse för 2016
•

Måluppfyllelse utifrån verksamhet som planeras för 2016 (utan inbördes
rangordning. Blå text är uppdatering redovisad på årsmötet.)
RAS ska slutföras och skickas in till SKK och SBK efter utvärdering av AfBV:s
styrelse. Ej Genomfört då RAS gruppen inte inkommit med slutgiltigt dokument.

•

Genomföra preliminärt 3 fysiska möten och 6 telefonmöten. Genomfört med råge.

•

Fortsätta att ge förutsättningar för nya hemsidan att publiceras. Ej genomfört. Arbetet
med hemsidan pågår för fullt. Genomfört. Nya hemsidan publicerades innan årsmötet.

•

Hålla en uppfödarkonferens inom AfBV i Stockholmsområdet under hösten 2016. Ej
Genomfört. Uppfödarkonferensen ställdes åter in. Denna gång på grund av för få
anmälningar.

•

Genomföra ett större Områdesmöte i Jönköpingstrakten. På grund av avstånden
mellan områdena beslutade styrelsen att genomföra ett telefonmöte med
kontaktpersonerna i stället. Ej genomfört.

•

Sträva efter att få fler kontaktpersoner till AfBV:s områden. Fler områden har fått
kontaktpersoner under 2016. I dagsläget är det endast fem (5) vilande områden kvar.

•

Område Skåne Blekinge ska genomföra en 2-dagars utställning (IVÖ) samt hålla SBL
under 2016. Genomfört tillsammans med AS styrelse.

•

Deltagande på FMBB. Genomfört.

•

Genomföra SBM. Delvis genomfört. SBM i spår, sök och rapport ej genomfört.

•

Genomföra SBU 2016. Genomfört. SBU gick av stapeln på Södertälje BK den 6
augusti 2016.

•

Deltagande på hundmässor under 2016. Delvis genomfört. AfBV hade rasmonter på
Stora Hundmässan i Stockholm i december. Inget deltagande på MyDog i Göteborg
då det närmaste området, efter förfrågan, tackade nej.

•

Deltagande på SBK-Kongressen 2016. Genomfört. Sonny Ström deltog på
kongressen för AfBV:s räkning.

•

Deltagande på RAS/RUS-möte under 2016. Genomfört. Henrik Marklund deltog på
konferensen.

•

Deltagande på SBKs Organisationskonferens. Linnéa Sekobon och Lars Magnuson
deltog på Organisationskonferensen.
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•

Deltagande på Avelsrådskonferensen 2016. Genomfört. Linnéa Sekobon deltog på
avelsrådskonferensen. Dessutom gick Lars Magnuson utbildningen för nya avelsråd.

•

Fortsätta arbetet med att uppdatera Lathunden under verksamhetsåret. Fortsätta att
lägga in exporterade hundar ”för hand” i Lathunden. Delvis genomfört och arbetet
fortgår. Pia Robertsson har fortsatt lagt in exporterade hundar i registret.

•

Fortsätta att göra postorder mer attraktivt för medlemmarna inom de budgetramar
som är satta. Kommittén kommer fortsatt att titta på nya produkter att lansera i
shopen och kontakt har etablerats med diverse leverantörer. Kommittén kommer att
annonsera i Belgaren samt på AfBV:s hemsida. Genomfört. I slutet av året tog
Postorder in västar till försäljning. Fanns att beskåda, prova och köpa på årsmötet.

•

Tillsätta en ny redaktör och kommitté för Belgaren. Genomfört. Ny redaktör är Mikael
Magnerholt.

•

Sträva efter att få fler att engagera sig på de vakanta posterna inom AfBV:s
kommittéer (AK) samt undergrupper (AG). AfBV har tillsatt posten AG/Tjänstehund
under 2016. Sammankallande är Maria Andersson. Delvist genomfört.

•

Medlemsundersökning. Genomfört och sammanställningen av omröstningen kommer
att redovisas under 2017. Redovisades på årsmötet.

•

Genomföra årsmöte 2017. Genomfört
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Bilaga 3

Tillägg i AfBV:s verksamhetsplan för 2017 enligt årsmötesbeslut
(nedan i blå markering).
Verksamhet som planeras för 2017 (utan inbördes rangordning)
•

Genomföra preliminärt 2 fysiska möten och 10 telefonmöten.

•

Publicering av nya hemsidan.

•

Hålla en områdeskonferens inom AfBV under hösten 2017.

•

Sträva efter att få kontaktpersoner till AfBV:s områden som fortfarande är vakanta.

•

Deltagande på FMBB 2017.

•

Genomföra SBM 2017.

•

Genomföra SBU 2017 samt SBL i samband med SBU.

•

Deltagande på hundmässor under 2017.

•

Deltagande på SBK-Kongressen 2017.

•

Deltagande på RAS/RUS-möte under 2017.

•

Deltagande på SBKs Organisationskonferens 2017.

•

Deltagande på Avelsrådskonferensen 2017.

•

Fortsätta arbetet med att uppdatera Lathunden.

•

Att fortsätta uppdatera Lathunden med filer från SBK.

•

Att fortsätta lägga in information från våra medlemmar och uppfödare som
rapporterats till Lathunden.

•

Att fortsätta importera in information i Lathunden som tidigare rapporterats in till
avelsregistret, Belgardata och registrerats i Belgardata som specifik information
gällande våra ras.

•

Att fortsätta lägga in exteriöra beskrivningar i Lathunden.

•

Kommittén för postorder fortsätter att leta nya produkter att lansera i shopen.
Kommittén kommer att annonsera i Belgaren samt på AfBV:s hemsida.
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•

Fortsatt att sträva efter att få fler att engagera sig på de vakanta posterna inom AfBV:s
kommittéer (AK) samt undergrupper (AG).

•

Stimulera Områdena att ha aktivitetsträffar under året.

•

Genomföra telefonkonferens med områdesansvariga.

•

Sammanställa resultat av medlemsomröstningen och redovisa resultatet.

•

Sammanställa hälsoprogram och sända resultatet till SBK.

•

Ta fram hälsoenkät och distribuera ut den till medlemmarna att anonymt svara på.

•

Sammanställa svaren från hälsoenkäten och redovisa dem till medlemmarna.

•

Genomföra 2 st MH i AfBV:s regi.

•

Genomföra 1 st MT i AfBV:s regi.

•

Genomföra årsmöte 2018.
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