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PROTOKOLL FÖRT VID SBHK ORDINARIE 

FULLÄKTIGEMÖTE DEN 29 APRIL 2017 I GRÄNNA 
 
 
 
 
 
 

SBHK ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna 

 
§1 Justering av röstlängd 

Röstlängden justerades, 11 röstberättigade delegater var närvarande från 8 av 10 
rasklubbar. 

 
§2 Val av ordförande för fullmäktigemötet 

Fullmäktige valde Roine Lindberg som ordförande för mötet. 

 
§3 Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsen anmälde Susanne Lindberg som protokollförare vid mötet. 

 
§4 Val av två st. justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordförande skall justera protokollet 

Till att justera protokollet och som rösträknare valdes Kicki Svalin och Carina Gustavsson. 

 
§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom vald delegat och av personer enligt 

stadgan, § 7, moment 6 

Det var 8 personer närvarande utöver, styrelse, revisor, valberedning samt valda delegater. 
Fullmäktige beslutade att dessa personer har närvaro- och yttranderätt. 

 
§6 Frågan om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 

Fullmäktige ansåg att delegaterna blivit stadgeenligt kallande. 

 
§7 Fastställande av dagordning 

Fullmäktige fastställde den föreslagna dagordningen. 

 
§8 Styrelsen verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, samt 

revisorernas berättelse 

Genomgång av styrelsen verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt 
revisorernas berättelse.  

Fullmäktige godkände dessa som lades till handlingarna. 

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

uppkommen vinst eller förlust 

Fullmäktige beslutade att resultatet överförs i ny räkning. 

 
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 

Inga uppdrag från föregående fullmäktige. 

 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Fullmäktige gav styrelsen ansvarsfrihet. sign 
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§12 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Fullmäktige beslutade att styrelsen arbetar efter föreslagen verksamhetsplan efter 
tillägg av att SBHK ska bilda en Rasklubbskommitté.  

 

B Beslut om styrelsens rambudget 

Fullmäktige beslutade att styrelsen arbetar efter föreslagen rambudget. 

 
C Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Fullmäktige beslutade att medlemsavgiften från rasklubbarna bli oförändrad,  
60 kronor för huvudmedlem, där 10 kronor/medlem avsätts till kommande 

domarkonferens, och 5 kronor för familjemedlem. 

 
§13 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Valberedningens förslag var att utöka styrelsen med 2 stycken ledamöter. 

Fullmäktige beslutade att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter och 4 
suppleanter. 

 
§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enligt § 8 i dessa stadgar 

 

Val av ordförande 

Valberedningens förslag var omval på Carina Nilsson på 2 år. 
Fullmäktige valde Carina Nilsson för en tid av 2 år. 

 
Val av fyra ledamöter för en tid av 4 år 

Valberedningens förslag var omval på Susanne Vähäniitty, Silvana Carlén och Helén 

Johansson samt nyval av Sven-Erik Henriksson för en tid av 4 år. 
Fullmäktige valde Susanne Vähäniitty, Silvana Carlén, Helén Johansson och  

Sven-Erik Henriksson för en tid av 4 år. 

 

Val av en ledamot för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var nyval av Veronica Tofte för en tid av 2 år. 
Fullmäktige valde Veronica Tofte för en tid av 2 år. 

 

Fyllnadsval av två stycken ledamöter för en tid av 2 år 

Valberedningens förslag var Fyllnadsval på Harrieth Sandberg och Annika Schröder. 
Fullmäktige valde Harrieth Sandberg och Annika Schröder för tid av 2 år. 

 

Mandattid kvar har Susanne Lindberg. 

 
Val av fyra stycken suppleanter 

Valberedningens förslag var Annelie Isaksson, Marianne Lindblom, Natalie Väisänen och 

Jennie Blomqvist för en tid av 2 år. 
Fullmäktige valde Annelie Isaksson, Marianne Lindblom, Nathalie Väisänen och 

Jennie Blomqvist för en tid av 2 år. 

 
Tjänstgöringsordning 

1. Annelie Isaksson 

2. Marianne Lindblom 

3. Nathalie Väisänen 
4. Jennie Blomqvist sign. 
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§15   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt i dessa stadgar § 9 

Valberedningens förslag på revisorer var omval av Bengt-Olof Runbjer och nyval  
 av Katrin Hunry för en tid av 2 år. 
 Fullmäktige valde Bengt-Olof Runbjer och Katrin Hunry för en tid av 2 år.  

 

Valberedningens förslag på revisorssuppleanter var omval av Kicki Lychnell och 

nyval av Beatrice Barck för en tid av två år. 
Fullmäktige valde Kicki Lychnell och Beatrice Barck för en tid av 2 år.  

 

§16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

Fullmäktiges förslag var Roine Lindberg för en tid av2 år och Björn Holts för en tid 4 år. 
Fullmäktige valde Roine Lindberg för en tid av 2 år och Björn Holts för en tid av 4 år. 
Lena Larsson har 2 år kvar av sin mandattid och valdes som sammankallande. 

 
§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16 

Fullmäktige beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-16. 

 
§18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av 

medlem och/eller rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av 

fullmäktigemötet. 

Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 

6 veckor före ordinarie fullmäktigemötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för 

behandling av fullmäktigemötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. väcks 

vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under 

punkt 18, kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte 

till beslut. 

 
Fullmäktige beslutade om att godta de nya stadgarna, typstadgar som av SKK är 

godkända. 

 

Alla i styrelsen och valberedningen fick en blomma för uppskattat arbete. 

 

Uppfödarmedalj och förtjänsttecken i silver delades ut till berörda personer. 

 

 Närvarande för att mottaga sitt förtjänsttecken i silver var: Anita Fransson,  

  Susanne Lindberg, Susanne Vähäniitty, Helén Johansson, Harrieth Sandberg,  

  Silvana Carlén, Roine Lindberg, Marianne Lindblom, Carina Nilsson 

  Ulf Lind, Ulrika Hermelin och Anita Eriksson var ej närvarande 

              För att mottaga uppfödarmedalj var: Kennel Csigora, Kuvasz, Kennel Sorschies, Kuvasz 

 Kennel Vi’skaly’s, Pyreneérhund var ej närvarande. sign. 
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Carina Nilsson tackade för att hon fått fortsatt förtroende att leda SBHK under 

ytterligare 2 år. Därmed avslutades mötet. 
 

 
 
 
 
 
Vid protokollet 

 

 

  
 
 
 
 
  …………………………………….          ……………………………………… 

           /Susanne Lindberg/                 /Roine Lindberg/ 

            Mötessekreterare              Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………..           ……………………………………… 

             /Kicki Svalin/                  /Carina Gustavsson/ 

               Justerare        Justerare 


