SVENSKA PLOTTHUNDKLUBBEN

Protokoll Svenska Plotthundklubbens
årsmöte 2013-05-25

Mötet öppnades av att klubbens ordförande Jan‐Erik Falk hälsade alla välkomna.
1. Röstlängde justerades
2. Mötet valde Anders Lindkvist till mötesordförande
3. Styrelsens valde Maria Köhler som protokollförare för mötet
4. Niklas Köhler och Lari Mann valdes till justeringsmän och rösträknare
5. Alla på mötet var medlemmar och ingen utan rösträtt närvarade.
6. Årmötet har blivit stadgeenligt utlyst via medlemsutskick och hemsidan
7. Dagordningen fastställdes
8. Styrelsens årsredovisning, balans‐ och resultatredovisning gicks igenom av kassören, se bilaga
Styrelsens ordförande informerade om arbetet med att alliera klubben med SKK och
möjligheterna att registrera plottar med UKC‐registrering i SKK
Klubbens revisor Ralph Persson hade inget att anmärka på gällande de gångna årets klubbarbete
9. Styrelsens ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, se bilaga
10. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen
11. A) Årmötet godkände styrelsens förslag om verksamhetsplan, där nedan punkter står i fokus:
‐ Inmönstringstillfälle för ”papperslösa” plotthundar.
‐ Löshundsprov på björn
B) Eftersom 100 kr av medelmsavgiften går direkt till SSDV/SKK, beslutade årsmötet att höja
medlemsavgiften med 100 kr till 300 kr. Man beslutade även att ta bort alternativet
familjemedlemskap.
C) Styrelsens kassör kommenterade rambudgeten med att våra utgifter och aktiviteter kommer
att vara i förhållande till medlemsantalet. Fler medlemmar ger möjlighet till fler aktiviteter och
möjligheter. För kommande året står deltagande på mässor samt fortsatt utveckling av hemsidan
i fokus. Mötet godkände den föreslagna rambudgeten.
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12. Val av funktionärer enligt §8
Jan‐Erik Falk valdes till ordförande i 1 år
Tomas Larsson valdes till ordinarie ledamot i 2 år
(Dennie Walldén och Maria Köhler har 1 år kvar som ordinarie ledamöter)
Anders Lindkvist valdes till suppleant i 1 år
13. Val av funktionärer enligt §9
Ralp Persson och Jan‐Olof Olofsson valdes till revisorer i 1 år
Jimmy Mårtensson och Lari Mann valdes till revisors suppleanter i 1 år
14. Val av valberedning enligt §10
Magnus Larsson, Anders Bodin och Lars Mattsson valdes till valberedning i 2 år
Magnus Larsson är sammankallande i 1 år
15. Övriga ärenden
A) Inkomna motioner
Samtliga motioner diskuterades på årsmötet och svaren lämnas av ett enigt årmöte.
1. Sv. Plotthundklubben utökar sin styrelse med ett antal personer eller delegerar detta arbete
till ett antal medlemmar som tar fram förslag till strategi för prov/test för plotthundar samt
verkar för att detta blir verklighet. Svar: Styrelsen kommer att verka för att löshundsprov på björn
blir verklighet. Styrelsen ansvarar redan idag för att delegera till medlemmar/arbetsgrupper.
2. Björnprov i skogen med levande björn, skall bli ett standardtest som alla plotthundsägare med
hund registrerad i SKK skall kunna anmäla och delta i. Svar: Bifalles.
3. SV: Plotthundklubben verkar för att sk. viltspårprov även öppnas för prov med björndelar.
Svar: Motion bifalles med tillägg att Anders Lindkvist fick i uppdrag att kontakta Arne på SVA
ang. godkända björndelar för viltspårprov.
4. Sv. Plotthundklubben verkar för att plottar registrerade i SKK och med godkända resultat från
viltspårprov i enlighet med samma reglemente som för viltspårprov med klöv, skall kunna erhålla
titeln Viltspårchampionat för björn. Svar: Avslag med motivation att motion nr 3 ska utvecklas
först.
5. Sv. Plotthundklubben verkar för att alla plottar som godkänns för avel av Sv. Plotthundklubben
skall ha genomfört mentalbeskrivning. Svar: Avslag med motivation att årsmötet fann att det
inte tillför rasen något för tillfället.
6. Sv. Plotthundklubben verkar för att alla uppfödare uppmanas att ha som önskemål/krav på
valpköpare att genomföra mentalbeskrivning av sin plott inom de åldersgränser som är
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föreslagna av SKK. Svar: Avslag med motivation att årsmötet fann att det inte tillför rasen något
för tillfället.
7. Sv. Plotthundklubben aktivt bedriver arbete mot försäkringsbolag för höjning av
försäkringsbelopp för SKK registrerade plottar som meriterar sig i prov/tester. Svar: Bifalles.
8. Sv. Plotthundklubben aktivt informerar medlemmarna ex.vis via hemsidan om vilka prov/test
som är möjliga för plotthundar att genomföra idag, ex.vis hägnprov samt vilka fördelar/nackdelar
dessa prov/test kan ha för plotthunden. Kontaktuppgifter om möjligt till dylik verksamhet med
angivelse om vilka som är godkända för meritering. Svar: Avslag, dock pågår redan arbete med
att presentera aktuella prov/tester på hemsidan.
B) Jaktprov på björn
Styrelsen fick i uppdrag att verka för att löshundsprov på björn bli verklighet samt att ha
möjligheten att ta hjälp av de personer som behövs i det arbetet.
C) Mässor
Styrelsen efterlyser medlemmar som önskar hjälpa till på nedan mässor i sommar, kontakta resp
person om du önskar hjälpa till:
Fäviken: Anders Lindkvist, tfn: 070‐578 29 04, anders.lindkvist@holmenskog.com
Orsa: Jan‐Erik Falk, tfn: 0250‐313 60, 070‐359 45 03, temsgardens@telia.com
D) Hedersmedlemmar
Mötet diskuterade om några personer var aktuella som hedersmedlemmar, frågan bordales till
nästa årsmöte.
E) Policy
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram en policy som ska ses som ett rättesnöre för
medlemmars etik, moral och samarbete inom klubben. Alla som är medlemmar i klubben
innefattas även av SKKs grundregler (http://www.skk.se/dokumentbanken/grundregler/)
F) RAS (Rasspecifik Avels Strategi)
Styrelsen fick i uppgift att börja arbetet med RAS. Jan‐Erik Falk kontaktar SKK och hör efter vad
som gäller ang COI (inavelsgrad).
G) Årsmötet enades om att klubben i huvudsak ska se plotthunden som en björnhund.
Mötes avslutas av klubbordförande

Vid protokollet
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Oviken juni 2012

__________________________

__________________________

Maria Köhler, protokollförare

Anders Lindkvist, mötesordförande

__________________________
Jan-Erik Falk, Svenska Plotthundklubbens ordförande

Justeras:

__________________________

__________________________

Niklas Köhler

Lari Mann
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