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Protokoll upprättat vid årsmöte för Svenska ADB-klubben den 8e maj 2021. 
 
 
1. Justering av röstlängd 
Årsmötet beslutade fastställa röstlängden 
 
2. Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutade att välja Tomas Uneholt (SKK) till mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare/protokollförare 
Årsmötet beslutade att välja Magnus Frödell till mötessekreterare 
 
4. Val av justerare och rösträknare 
Årsmötet beslutade att välja Mikael Svanberg och Maria Jansson till justerare samt att välja Märtha Brands 
(SKK) till rösträknare 
 
5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 
Årsmötet beslutade att närvarande som ej är medlemmar har yttranderätt men ej rösträtt 
 
6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Årsmötet beslutade att mötet har blivit stadgeenligt utlyst genom hemsida, nättidning och sociala medier 
 
7. Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen med omflyttning av punkt 17 och 18. Dagordningen faststäl-
les med de ändringarna 
 
8. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning samt revisorernas berättelse. 
Styrelsen föredrog verksamhetsberättelse med årsberättelse samt balans och resultaträkning och revisorer-
nas berättelse. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.  
Årsmötet beslutade att fastställa balans och resultaträkningen och beslutet om överföring av uppkommen 
vinst till ny räkning. 
 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen, från 2019 
Styrelsen föredrog kortfattat om de aktiviteter som pågår mellan SvSHK och ADB-klubben vilket gör att nya 
stadgar ej framtagits då båda klubbarna kommer behöva anta nya stadgar det kommande året. 
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11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
 
12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, avgifter för kommande år samt rambudget 
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens verksamhetsplan, att enligt styrelsens förslag behålla medlems-
avgiften på nuvarande nivå (325kr) samt att fastställa rambudgeten med de förändringar som kassören själv 
föreslagit. 
 
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt beslut 
om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 
Årsmötet beslutade att välja: 
 
Ordförande: Malin Ek, omval, 1år 
Ledamöter: Mikael Svanberg och Maria Jansson, omval, 2år 
Suppleanter: Eva B Larsson, Magnus Frödell omval, 1år samt Jessica Larsson, nyval, 1år 
 
14. Val av revisor och revisorssuppleant enligt § 9 i stadgarna 
 
Årsmötet beslutade att välja: 
 
Revisorer: Sten Gerdt och Gunilla Sandström, omval, 1år 
Revisor Suppleanter: Anders Blomström och Emma Hoel, omval, 1år 
 
15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
 
Årsmötet beslutade att välja: 
 
Valberedning: Sören Linzie, Jonas Ekwall och Stefan Modin, omval, 1år. Sören Linzie väljs som sammankal-
lande 
 
16. Omedelbar justering av punkterna 13-15 
Årsmötet beslutade att förklara punkterna 13-15 omedelbart justerade. 
 
17. Ärenden och som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
 

1) Anmälningsavgift för SM drev 
 

Årsmötet beslutade att styrelsen skall försöka få finansiering av SvSHK samt att styrelsen skall se över 
kostnaderna för SM och därmed fastställa deltagaravgiften till samma som tidigare för SM drev. 
 
2) Årsmötet 2022 med SvSHK 

 
Årsmötet beslutade att årsmötet 2022 skall genomföras enligt tidigare former, ihop med SvSHK. 
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18. Motioner och propositioner 
 

1) Styrelsen drar tillbaka proposition 1 
 

2) Årsmötet beslutar enligt proposition 2 
 

3) Årsmötet beslutar enligt proposition 3 med tilläggsförklaringen att medlemskap krävs för att få ha 
sin avelshund eller kull annonserad på hemsidan eller sociala medier. Medlemskap krävs inte av han-
hundsägaren till en kull utan enbart av uppfödaren för att få annonsera kullen på hemsidan eller so-
ciala medier. 

 
19. Övriga frågor 
 

1) Fråga om mätningar på utställningar 
Frågan lyftes om mätresultat på utställningar och det bekräftades av flertalet att mätningarna är väl-
digt inkonsekventa i många fall och att inte alltför mycket vikt kan läggas vid tillförlitligheten av 
dessa. 

 
2) Felaktiga titlar och championat 

Frågan lyftes om hur ADB-klubben arbetar med att felaktiga titlar och championat ibland registreras 
på hundar. 
Styrelsen redogjorde för sitt arbete med att upptäcka och rapportera liknande fall och att man kom-
mer utöka kontrollen i den mån man kan även framgent. 
 

20. Mötets avslutande 
 
Mötet avslutas och ordförande Malin Ek tackar för allas medverkan och förklarar mötet avslutat. 
 
21. Klubben uppmärksammar 
 
Klubben vill passa på och uppmärksamma följande personer och hundar för sina prestationer 
 
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 
 
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! 
 


