
 
 
Dagordning för Svenska ADB.klubbens årsmöte 2021-05-08 
 
 
1.  Justering av röstlängd.  
 
2.  Val av ordförande för mötet, styrelsen föreslår SKK representant 
 
3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. SKK representant 
 
4.  Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. 

Styrelsen förslår Magnus Frödell och Maria Jansson 
 
5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. UTGÅR 
 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
 
7. Fastställande av dagordningen.  
 
8. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.  
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
 eller förlust.  
 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen, från 2019 
 

a) Nya stadgar/delegering rasansvar Ej klart, inväntar SKK besked till SvSHK/SvADB samt 
från pågående arbete mellan SvADB/SvSHK och FK 

 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  
 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.  
 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.  
 
13.  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 
14. Val av revisor och revisorssuppleant enligt § 9 i dessa stadgar.  
 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. Omval föreslås på samtliga 3 
 
16.   Punkterna 13 – 15 förklaras justerade. 
 
17.  Ärenden och som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
 
 a) Anmälningsavgift för SM drev 
 b) Årsmötet 2022 med SvSHK? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18.  Motioner  
 

Motion 1: Force majeure införs för ändringar av extraordinär art om samhället drabbas av 
ex pandemi, naturkatastrof eller dylikt som påverkar klubbens arbete. Styrelsen kan då ta 
nödvändiga beslut i strid med tidigare beslut för att driva klubbens verksamheter och rasen 
vidare under rådande omständigheter. Besluten gäller då fram till nästa genomförbara 
årsmöte där förändringen kan tas upp för ordinarie beslut av årsstämman i regelrätt 
ordning. Gäller ex uttagning till internationella prov samt avelsregler. Ska nyttjas endast i 
speciellt ömmande fall 

Styrelsen bifaller förslaget 
 
 Motion 2: Vid användande av utländska täckhundar ska det landets avelsregler gälla som 
en avelsgodkänd täckhund för parning i Sverige. Ex HD 
 
 Styrelsen bifaller förslaget 

Motion 3: Följande tillägg till riktlinjer för avel. 
*För att hunden skall vara avelsgodkänd så måste ägaren vara medlem i svenska klubben. 
 
Styrelsen bifaller förslaget 

 

 
19. Övrigt  
 
 a) Frågor på årsrapporten 
 b) Allmänna övriga frågor 
  
  

 
20.  Mötet avslutas 
 
21. Vi uppmärksammar: 
 
 Vandringspris KM hägn 2019, Eva B Larssons VP, Bela Ban Mali, Said Duracak 

Vandringspris KM spår 2019, Skägget Larssons VP, Karlsberg Bracke ABBA, Johan 
Blomquist 

 Vinnare SM Drev 2019, Ale Staff Aija, Kim Johansson 
 
 Uppmärksamma insatser för klubben och rasen: 
 Carin Frödell för sina webinarier om viltspår 
 Carin o Magnus Frödell för sitt engagemang för klubben och BPH 
 Gunilla Sandström, Bruksavelspris, Workingwess Friend 
 Said/Amina Duracak, Nygårds Brack, Bruksuppfödarpris 
 Säsongens Drevprovshund, Mellomskogens Athena, Martin Kandevik 
 Säsongens Viltspårhund, Odin II Nizkych Beskyd, Carin Frödell 
 Alla övriga fina resultat på viltspårprov och drevprov! 
  


