Svenska Hovawartklubben, Södra Lokalområde
Dagordning årsmöte söndagen den 16 februari 2014
§1

Mötets öppnande

§2

Fastställande av röstlängd

§3

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§4

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

§5

Val av ordförande att leda årsmötet samt styrelsens val av sekreterare

§6

Fastställande av dagordning

§7

Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret

§8

Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning, och beslut om ekonomiska
dispositioner

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 11

Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande år, samt
inriktning för detsamma för nästkommande år

§ 12

Genomgång av motioner och styrelsens yttrande om dessa

§ 13

Fastställande av/beslut om:
a) Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
b) Inriktning för innevarande verksamhetsår
c) Motioner - Inga motioner inkomna

§ 14

Val av:
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Övriga ordinarie styrelseledamöter för vilka mandattiden utgått (3)
d) Suppleanter för vilka mandattiden utgått (2)
e) Revisor
f) Revisorsuppleant
g) Valberedning, tre personer.

§ 15

Fråga om omedelbar justering av punkterna 13 och 14

§ 16

Mötets avslutande

Svenska Hovawartklubben Södra Lokalområdet
Verksamhetsberättelse för 2013
STYRELSEN MM
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Torsten Lundström
Vice ordförande
Klas Widén
Sekreterare
Anette Engdahl
Kassör
Gunilla Gyllencreutz
(Firmatecknare)
Ledamot
Roland Olsson
Ledamot
Christer Andersson
Ledamot
Fredrik Lövgren
Suppleant
Tobias Hedlund
Suppleant
Eva Paulin
Suppleant
Björn Stenmark
Valberedning

Ewa Andersson
Inger Olsson
Bosse Pettersson

Revisor
Suppleant

Svante Höglund
Gerd Höglund

STYRELSEMÖTEN
Under verksamhetsåret har det avhållits fyra styrelsemöten, 19 januari, 24 februari
(konstituerande), 10 maj, och 12 december (telefonmöte).
Vidare har årsmöte avhållits 23 februari.
MENTALKOMMITTÉN
Svenska Hovawartklubbens södra lokalområde har under året inte stått som egen
arrangör för Mentalbeskrivning eller Mentaltest. Genom god samverkan med lokala
klubbar har dock medlemmar fått möjlighet att delta vid beskrivningar och tester.
Representanter för vår ras har även deltagit som träningshundar under
utbildningsveckan "En sexa Skåne" på Revingehed.
De övriga MH/MT som avhållits har av respektive uppfödare arrangerats med lokal
brukshundklubb.
Tre valpbeskrivningar av kullar har genomförts under året.

LÄGERKOMMITTÉN
Halenlägret genomfördes under helgen 8-12 maj 2013 vid Halens
naturskyddsområde och närliggande skogar. 46 ekipage, 13 medföljande och 7
instruktörer gav ett sammanlagt deltagarntal till 66 personer, vilka var långväga
tillresande, till och med från Danmark.
Information i ett tidigt skede på Web och FB gav en stor genomslagskraft, och
lägerplatserna tingades så snabbt att extra instruktör fick anlitas för en ny grupp.
Elektronisk anmälan underlättade mycket för administrationen.
Årets valmöjligheter var
• IPO-spår (Carina Jonsson)
• Spår/brukslydnad (Eva Jeansson)
• Spår/brukslydnad (Anna Johansson)
• Sök/brukslydnad (Christer Danielsson)
• Tävlings & brukslydnad (Anita Johansson)
• Kul i skogen (Malin Ivarsson & Fredrik Lövgren)
Hoffe-racet vanns av Susanne Petersén med Obelix.
Lydnadstävlingen vanns av Christer Danielsson med Hymer.
I samband med lägret avhölls ett medlemsmöte med ett efterföljande mycket
uppskattat föredrag om vanliga sjukdomar hos hund av Veterinär Jenny Hedlund.
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Utställningen i Osby genomfördes som vanligt. Domare var Eva Preisinger, som var
mycket uppskattad. 60 hundar deltog. BIS blev Lintrollets Alltid redo och BIM
Bergenhovs Beatrix
Vi arrangerade också SBK Skånes Distrikts utställning i Åstorp. 201 hundar var
anmälda, varav 33 hovawart. BIR blev Anziehend´s Betty Boop och BIM blev
Hässlehoffs Timon-Samoason. Domare var Jørgen Hindse.
Eva Paulin och Linda Hintz har blivit Certifierade Utställnings Arrangörer under året.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
En officiell lydnadstävling i klass 1 till Elit genomfördes den 6 juli på Osby BK med
totalt 24 deltagare i de olika klasserna. Domare var Michael Hanson och Carola
Krüger, tävlingsledare Louise Widén och biträdande tävlingsledare Fredrik Lövgren.
Bästa lydnadshoffe i Osby 2013 blev Bergenhovs Dixie med Ingela Blixt som förare.
TRIVSELKOMMITTÉN
Trivselgruppen har man varit behjälpliga med kringarrangemang som grillning och
hofferace mm vid årets olika aktiviteter, samt utställningar.

WEB & TRYCK
Följande trycksaker har tagits fram under året för Hovawartklubbens södra Lo.
- Material till Hovawarttidningen
- Publicering på hemsidan om Hoffelägret.
- Utställningskatalog till Osby
- Annonser om Åstorpsuställning till Brukshunden
- Utställningskatalog till Åstorp.
Försäljning av Hoffe Södras eget profilsortiment har skett på Hoffelägret och
utställningarna i Osby och Åstorp. På den senare fanns det även försäljning av glögg
och lussebullar.
Redaktion
Tidningen Hovawart har utkommit med 4 nummer under 2012. I samtliga nummer
har Hoffe Södra informerat om kommande samt genomförda aktiviteter. Extra
utrymme har getts åt Hoffe Södras läger samt utställningar.
Material till södras hemsida har publicerats, och för att snabbt och lätt kunna
kommunicera med föreningens medlemmar används en mailinglista som fungerar
som ett komplement till tidning och hemsida.

Osby 2014-02-15

Torsten Lundström

Klas Widén

Anette Engdahl

Gunilla Gyllencreutz

Roland Olsson

Christer Andersson

Fredrik Lövgren

Svenska Hovawartklubben Södra Lokalområdet
Verksamhetsplan för 2014
VERKSAMHETSMÅL

Södra lokalområdet skall verka för att arrangera aktiviteter
av hög kvalité i ett väl avvägt antal, samt verka för
att införa nya typer av aktiviteter inom de olika
kommittéerna. Vi ska arbeta för att fler Hovawart deltar
på Korning och MH-test, samt via uppfödarna entusiasmera
nya Hovawartägare att bli medlem i Hovawart-klubben.

MENTALKOMMITTÉN
Under 2014 planeras för minst två MH och ett MT, om detta
blir arrangemang i klubbens regi eller i samarbete med någon
lokal brukshundklubb är ännu inte klart. Sannolikt kommer
dock de planerade MH som finns för verksamhetsåret att
avhållas i samarbete med de lokala brukshundklubbarna.
LÄGERKOMMITTÉN
28 maj - 1 juni 2014

Lägret förläggs även i år till Halens camping och närliggande
natur, med 4 träningsdagar. I nuläget är 6 träningsgrupper
klara, IPO spår, Spår + lydnad, Tävlings/brukslydnad, Spår,
Sök+brukslydnad samt Specialspår/Trailing.
Kvällstid planeras mingelkväll med försäljning av profilkläder,
Hoffe-race, lydnadstävling och andra gemensamma
aktiviteter. Likaså hålls ett medlemsmöte.
Alla måltider intas i restaurangen, och ansvarig för
kontakterna är Eddy Holler.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
6 juli
Officiell rasspecial i Osby. Domare Ans Shellekens & Fredrik
Norgren.
22 november
Officiell utställning SBK för samtliga bruksraser i Åstorp.
Domare John Andersson, Eva Ericsson, Bo Wiberg.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
5 juli
Officiell lydnadstävling i klass 1 till Elit på Osby BK.

TRIVSELKOMMITTÉN
Verksamhetsåret
Arrangera någon form av träningsdag för Hovawartägare
med inhyrd instruktör.
Tid och plats meddelas på hemsidan.
Allmänt
Medverka vid årets olika arrangemang med diverse
aktiviteter, grillning, trivseltävlingar.
KÖKSKOMMITTÉN
Osby utställningen

Ansvarar för inköp & försäljning av mat mm.

WEB & TRYCK
Våren
Våren
Våren
Juli
November
Verksamhetsåret
Löpande

Annonser till Hovawarttidningen (Hoffeläger)
Katalog om Hoffelägret.
Komplettering & framtagning av nya profilprodukter
Utställningskatalog till Osby utställningen
Utställningskatalog till Åstorp respektive annonser
Informationsmaterial till träningsdag
Administration av hemsidan

REDAKTION
Lokalredaktionen är kontaktlänken till SHK:s redaktion, och ansvarar för införande av
lokalt material i den digitala Hovawarttidningens samtliga nummer samt Web, såväl
centralt som lokalt.
Mailinglistan kommer även i fortsättningen att användas som ett komplement till
tidning och hemsida.

Val till styrelse 2014
Ordförande

Torsten Lundström

omval 1 år

Vice ordförande

Fredrik Lövgren

nyval 1år

Sekreterare

Eva Paulin

nyval 2 år

Kassör

Gunilla Gyllencreutz

1 år kvar

Ledamot

Tobias Hedlund

nyval 2 år

Ledamot

Fredrik Lövgren

1 år kvar

Ledamot

Roland Olsson

omval 2 år

Ledamot

Christer Andersson

omval 2 år

Suppleant

Lena Ljungvig

nyval 2 år

Suppleant

Rosemarie Olsson

Fyllnadsval 1 år

Suppleant

Björn Stenmark

1 år kvar

Revisor

Svante Höglund

1 år omval

Suppleant

Gerd Höglund

1 år omval

	
  
	
  

