Svenska VEO rasklubben

Dagordning årsmöte 2021

Svenska VEO Rasklubben
Verksamhetsår 2020
Mötet sker digitalt via zoom söndag 23:e Oktober klockan 13.00
För mer information angående mötet, se kallelse.
§ 1 Justering av röstlängd
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7 Fastställande om dagordningen.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till
styrelsen.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12 D. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
E. Beslut om avgifter för kommande år.
F. 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 enligt § 9 i dessa stadgar.
§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
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§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
§ 17 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner.
§ 18 Beslut om antagande av SBK:s stadgar att gälla från och med 2022-01-01
§ 19 Beslut om medlemsavgifter att gälla från och med 2022-01-01
§ 20 Övriga ärenden för diskussion (inte beslut).
§ 21 Ordförande avslutar mötet.

Svenska VEO Rasklubben
Verksamhetsberättelse 2020

Svenska VEO Rasklubben har till mål att inom ramen för SKK:s stadgar tillvarata
specifika intressen för rasen genom att:

-

Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och
exteriört fullgoda rashundar.

-

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och
praktiskt bruk av denna.

-

Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

-

Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hundägandet.

-

Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.

För att nå det uppsatta målet ska klubbens verksamhet arbeta för att:
-

Informera och sprida kunskap om Svenska VEO Rasklubben – dess mål,
organisation och arbetsformer.

-

Informera om klubbens ras och dess användningsområden.
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben
och SKK upprättade riktlinjer.

-

Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och
utom landet.

-

Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma till användning.

-

Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
Stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete.
Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

Styrelsens sammansättning under 2020
Isabella Fröström valdes till ordförande på 1 år, 2020
Henric Dahlöv valdes till vice ordförande på 2 år, 2020/2021
Emelie Watkinson valdes till sekreterare på 2 år, 2020/2021 (Avgick 21/10-20)
Hèléne af Kleen satt kvar som kassör ytterligare 1 år, 2019/2020
Susanne Ribbestad satt kvar som ledamot ytterligare 1 år, 2019/2020

Följande suppleanter valdes i tjänstgöringsordning:
Tarja Sek valdes till 1:a suppleant på 1 år, 2020 (ordinarie fr.o.m. 21/10-20)
Monica Larsson valdes till 2:a suppleant på 1 år, 2020
Årsmötet valde Jonas Brewitz till revisor på 1 år, 2020
Isabella Fröström satt kvar som IT-ansvarig ytterligare 1 år, 2019/2020
Årsmötet valde en valberedning bestående av två personer inför kommande årsmöte:
Niclas Eriksson (sammankallande, avgick 27/1-20)
Hampus Sandin (Avgick 21/10-20)
Under året har styrelsen hållit 10 stycken protokollförda styrelsemöten, främst via Skype på grund
utav rådande pandemi.

Verksamhet och viktiga händelser
2020 blev ett år olikt något annat i modern tid därför blev också rasklubbens möjligheter till att
genomföra fysiska aktiviteter oerhört begränsade, verksamhetsplanen från året innan gick bara att
genomföra i vissa delar. Sådant som rasmonter på Stockholm hundmässa, anordna prova-på
tillfällen i olika grenar och att bjuda in till föreläsningar har därför skjutits på framtiden.
En del viktiga punkter har vi dock ändå hunnit med..

Ansökan till specialklubb
Under året har styrelsen dels gjort en medlemsundersökning där medlemmarna har fått ge sin åsikt
kring om klubben bör ansöka till Svenska brukshundklubben angående att dessa tar över
avelsansvaret för rasen som i dagsläget ligger hos Svenska kennelklubben. Utfallet blev en
majoritet som ansåg att rasklubben skulle ansöka. Styrelsen förde en diskussion och beslutade
sedan att rösta igenom att en sådan ansökan skall ske. Ansvarig för ansökan är Isabella Fröström.

Avel och hälsa
Inmönstring
Styrelsen har arbetat med att sammanställa antalet intresserade av en inmönstring samt tagit in
uppgifter från dessa intressenter för att kunna avgöra om hundarna är av värde för den svenska
populationen. Ansvariga för att inhämta uppgifterna - Isabella Fröström och Tarja Sék.
Utvärdera RAS
Under året har utvärdering av RAS genomförts. Ansvarig för utvärderingen - Jenny Pettersson
Lundberg.
Hälsoundersökning
Under året genomfördes en faktainsamling kring rasens aktuella hälsoläge i Sverige gällande
sjukdomar, allvarliga defekter eller störningar som kan påverka hundens välbefinnande.
Hälsoundersökningen sammanställdes och publicerades på rasklubbens olika kanaler - hemsida
och facebookgrupp. Ansvarig för sammanställning - Isabella Fröström

Aktivitet / prov / tävling
Årets VEO
Styrelsen sammanställer de tävlingsresultat som inkommit och Årets VEO kommer att utses på
årsmötet. Ansvariga – Tarja Sék och Henric Dahlöv
Framtida samarbete med Studiefrämjandet
Styrelsen har undersökt möjligheterna att samarbeta med studiefrämjandet för att få fler medlemmar
aktiva i klubben. Ansvarig – Monica Larsson.
Tävling i samarbete med Klass Hundfoder
Tävling på sociala medier. Ansvarig – Henric Dahlöv
Tävling i samarbete med LG Apporter
Tävling på sociala medier. Ansvarig – Tarja Sék

Information / PR
Medlemsrekrytering / Medlemsvård
Styrelsen har under året arbetat aktivt med medlemsrekrytering i den mån det har varit möjligt med
hänsyn till den rådande pandemin, arbetet har bestått av att fånga upp de som visat intresse för
rasen alternativt har blivit nyblivna ägare till sin första VEO.

Medlemmar
Avgifterna för medlemskap under året har varit följande:
Ordinarie medlemskap – 200 kr
Ungdomsmedlemskap – 50 kr
Familjemedlemskap – 50 kr
Stödmedlemskap - 50 kr

Medlemsutveckling
Årtal
2019
2020

Totalt antal
medlemmar
26
25

Ordinarie
medlem
14
13

Ungdoms
medlem
1
1

Familjemedlem
7
8

Stödmedlem
4
3

Svenska VEO rasklubbens verksamhetsplan för år 2021

Målet med klubbens verksamhet är att:
•
•
•
•
•

Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och
exteriört fullgoda rashundar.
Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och
praktiskt bruk av denna.
Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hundägandet.
Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Genomförande
SBK blir rasens specialklubb
Avel och hälsa
Utvärdera RAS
Ta fram ett verktyg för att på ett enkelt sätt hålla reda på hur hälsan i rasen ser ut
Mentalitet
Undersök intresset för att rasklubben ska anordna MH och / eller MT
Aktivitet / prov / tävling
Årets VEO
Medlemsrekrytering / Medlemsvård
Arbeta aktivt för att medlemsantalet skall utvecklas i positiv riktning med en målsättning att öka antalet
medlemmar med 5%

