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Dagordning för årsmöte SCPK 2021-03-28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängden.
Val av mötesordförande.
Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Genomgång av:
a. Rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte,
b. Balans- och resultaträkning,
c. Revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. Mål,
b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast
följande verksamhetsår,
c. Medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår,

13.
14.
15.

Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Val av rasklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
a. val av ordförande för en tid av ett år,
b. val av kassör för en tid av två år,
c. val av ledamot för en tid av två år
d. val av suppleant för en tid av två år,
e. beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

16.

Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
a) val av två revisorer för en tid av ett år,
b) val av två revisors suppleanter för en tid av ett år.

17.

Val av valberedning enligt §10.
a) val av sammankallande i valberedningen
b) val av en ledamot i valberedningen för en tid av två år,

18.
19.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 17.
Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden.

20.

Mötets avslutande.
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Medlemsavgift 2022
Under 2021 är SCPK:s medlemsavgift 580 kronor för inrikes medlem och 710 kronor för utlandsmedlem (SCPK 180
kronor + förbundsavgift SBK 400 kronor inrikes- och 530 kronor för utlandsmedlem). Familjemedlem 120 kronor.
Rasklubben föreslår oförändrad medlemsavgift 2022.
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Verksamhetsberättelse för Svenska Chodský pesklubben 2020

Syfte
Klubbens syfte har varit att sprida kunskap om hundrasen Chodský pes i Sverige och:
1) bidra till ett gott hundägarskap genom att varje presumtiv valpköpare förstår vad som krävs av en ägare för att
en Chodský pes ska vara en sund, harmonisk och lycklig hund.
2) bidra till en frisk och sund avel av rasen Chodský pes.
Mål
Klubben har haft som mål att kännetecknas av en vänlig och välkomnande attityd samt att alltid ha hundens bästa i
fokus.
Bakgrund
•
•
•

2010 godkände Svenska Kennelklubben Chodský pes som ras.
2013 bildades Svenska Chodský pesklubben.
2014 Anslöts Svenska Chodský pesklubben till Svenska Brukshundklubben som specialklubb.

Den svenska populationen är förhållandevis liten och per 2020-12-31 uppgick den till 371 registrerade individer, av
dessa är 126 importerade (2020 registrerades 50st varav 10 importer). Populationen beräknas öka med mellan 50
– 70 individer per år. Rasklubben har ett viktigt arbete i att verka för en positiv utveckling avseende uppbyggnad av
rasen i Sverige. Medlemsantalet beräknas öka med mellan 10 – 14 personer per år, vilket motsvarar en ökning
med 20 % av populationens beräknade ökning.
Antal medlemmar uppgår per 2020-12-31 till 120 stycken
Erfarenhetsutbyte och träffar för medlemmar
▪ Klubben ska verka för att medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra.
▪ Klubben ska, efter förmåga och medlemsintresse, anordna träffar.
Klubbens centrala arbete
•

Verka för att arrangemang som genomförs av klubben inte redovisar underskott.

Genomförda aktiviteter
Klubbens främsta arbete bedrivs i sektorer, arbetsgrupper och kommittéer, vilka avrapporterar sina respektive
verksamheter i separat text nedan.
Styrelsen
Styrelsen har under 2020 haft 10 protokollförda möten i telefonkonferensform & från 2020-12-09 har vi våra
möten över Zoom. Under verksamhetsåret har styrelsen behandlat:
• 47 diskussionspunkter
• 84 ingående skrivelser
• 9 utgående skrivelser
Förutom planlagda möten har styrelsen kontinuerlig kommunikation via mail och genom en sluten Facebook
grupp.
Representant från klubben har deltagit vid SBK:s konferenser, kongressen och dialogmöten.
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Klubben har verkat för att sprida information och kunskap om rasen
Klubbens hemsida uppgår till närmare 21 000 visningar under året 2020. Klubben har under verksamhetsåret även
varit aktiv i sociala medier och har en egen Facebook sida ”Svenska Chodský pesklubben” och ett konto på
instagram. Via klubbens hemsida och sociala medier har flertalet personer fått svar på sina frågor om rasen och ett
antal har även fått en kontaktperson för att träffa en Chodský pes.
Pga av coronapandemin har klubben haft sparsamt med aktiviteter, dock har vi haft en lydnadstävling startklass &
klass1 samt specialsök under året 2020.
Klubben under verksamhetsåret skickat ut fyra informationsbrev till medlemmarna.

Styrelsen 2020
Ordförande: Ann Olsson

Vice ordförande: Johanna Tigerström

Sekreterare: Anne Lagerström

Kassör: Lars Wernberg

Ledamot: Victoria Johansson

Ledamot: Håkan Sjödin

Ledamot: Carina Sehlin

Suppleant: Karin Sjöqvist

Suppleant: Hanna Andersson
Styrelsen tackar för verksamhetsåret 2020 och ser med entusiasm fram emot ett innehållsrikt 2021!
Styrelsen tackar funktionärerna för 2020
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Sektorn för avel, hälsa, mental & RAS
Arbetet med att inhämta och öka kunskaperna om framförallt DM (degernerativ myelopati) och epilepsi har
fortgått. Vi har bl a haft ett telefonmöte med extern expertis angående epilepsi för att klargöra innebörden i vår
avelsrekommendation.
Avelsrekommendationen uppdaterades 200701.
Vi har medverkat på SKK:s online evenemang om DNA tester med sakkunnig Sofia Malm. Kontakt har därefter
tagits med olika laboratorium som DNA testar för DM. Vi har fått svar från tre stycken och deras DNA tester är inte
validerade för rasen chodský pes.
En mentalitetsenkät skickades ut till ägare av chodský pes. Resultatet skulle redovisas vid vår avelskonferens som
var planerad i april – men som tyvärr fick ställas in pga. Covid-19 rekommendationerna. Resultatet ligger ute på
rasklubbens hemsida.
Sektorn har fortsatt sitt arbete med att ta fram fakta och statistik gällande avelsdjuren som finns i Sverige, för att
främja en god utveckling av rasen. En fil med dessa offentliga uppgifter har tagits fram och finns på hemsidan. Vi
kommer även att öka vårt samarbete med den tjeckiska rasklubben samt rasklubbarna i de nordiska länderna.
Sektorn fick också i verksamhetsplan 2019 uppdrag att skapa en hanhundslista men ärendet remitterades till
uppfödarkommittén som är bättre lämpad för detta arbete.
Avel och Hälsa har under året bestått av:
Ingela Pettersson, Ann Olsson, Yvonne Brink, Sandra Siverman och Martina Wallström som dock valde att utgå
efter ett par månader pga. tidsbrist.

Verksamhetsberättelse RAS
Arbetet har påbörjats med att uppdatera dokumentet.
RAS har under året bestått av:
Ann Olsson, Yvonne Brink och Sandra Siverman.
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Utbildning- och tävlingssektorn
Sektorn har under året bestått av Åsa Tiderman (sammankallande), Karin Sjöqvist (TUS representant i styrelsen
/ ansvarig drag/ ansvarig tjänstehund), Lotta Eriksson (ansvarig vallning), Kim Törnblom (ansvarig tjänstehund),
Frida Holt-Pettersson (ansvarig specialsök/NW), Johanna Tigerström (ansvarig vandringspris/hederspris), Eva
Söderlund (ansvarig tjänstehund), Catrin Grahn (ledamot), Caroline Nilsson (ledamot) och Björnar Sörli
(ledamot).
Sektorn har haft fyra protokollförda möten.
Tyvärr har årets pandemi resulterat i att vissa planerade aktiviteter fått ställas in. Sektorn har gjort en översyn
av statuter för vandringspriser och hederspriser. Eftersom större delen av årets tävlingar och prov ställts in
kommer dock inga priser att delas ut för detta år.
Sektorn har också planerat för att kunna anpassa aktiviteter så att det ska kunna genomföras 2021.
Den 4 augusti 2020 anordnade sektion ett specialsöksprov för att vara med och testa förslagen till regler för
den nya provformen som förhoppningsvis kommer att godkännas officiellt från år 2022.
Domare för provet var Michael Hedman och provledare var Frida Holst-Pettersson. 10 hundar deltog och fick
prova att söka igenom sportstugans vilrum, verkstadsdel och lokalen för uthyrning av skidor och pjäxor.
Deltagande chodský pes var Sanna Persson med Basse och Åsa Tiderman med Bonnie. Båda deltagande
chodský pes arbetade bra och visade att detta kan vara en framtida tävlingsform som passar för rasen!
Den 17 oktober 2020 genomförde rasklubben en lydnadstävling på Nynäshamns BK. 35 startade varav 5
chodský pes. Bästa chodský pes ekipage blev Håkan Sjödin med Dita, tätt följda av Camilla Hjort med Chippen.
Grattis till er och bra jobbat alla övriga ekipage! Vi tackar Nynäshamns BK som så frikostigt lånade ut sin
anläggning till rasklubben helt utan kostnad!
Under året har alla officiella läger och träningsträffar ställts in. Dock har rasklubben lyckats med att förmedla
erfarenhetsutbyte mellan chodský pes-ägare då många ordnat mindre inofficiella lokala träffar.
Sektorn tackar för detta förtroende under året och ser fram emot ett spännande 2021

Sektor för PR, info samt rasmonter
Gruppen har haft telefonmöten med god uppslutning, utöver telefonmöten har vi diskussioner och kontakt via
FB grupp.
På grund av Covid – 19 så har vi inte haft några rasmontrar att planera.
Nytt med våra nyhetsbrev är att vi har en medlemsintervju varje utskick och försöker få med så mycket
information som möjligt från svenska chodský pes klubbens arbete, för att delge våra medlemmar.
Vi håller vår Svenska chodský pes klubbens FB sida och hemsidan uppdaterad med information.
På FB sidan har vi haft en bildtävling och fler kommer.
Vi har vår instagram sida som rullar på.
Sektorn har under året bestått av Victoria Johansson (sammankallande), Emelia Johansson,
Anne Lagerström, Eva Söderlund, Hanna Andersson, Frida Orrelid
Sektorn har haft fyra protokollförda möten.
Sektorn tackar för detta förtroende under året och ser fram emot ett spännande 2021.
Sektorns ledamöter:
Victoria Johansson (sammankallande), Emelia Johansson, Anne Lagerström, Eva Söderlund,
Hanna Andersson, Frida Orrelid
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Sektor för utställning & exteriör
Sektorn bildades efter årsmötet maj 2020. Gruppen har haft 6 telefonmöten.
Covid -19pandemin har tyvärr gjort att alla aktiviteter gruppen skulle utföra har fått ställas in. Utställningen
med Australian Cattle Dog klubben i Ullared liksom lydnadstävlingen fick ställas in.
Exteriörbeskrivningen i Hallsberg den 21 november fick också ställas in då SBK tagit beslut samma vecka att all
verksamhet skulle ställas in med omedelbar verkan.
Sektorn var behjälplig med klubbens Lydnadstävling i Nynäshamn i oktober.

Medlemmar i sektorn:
Yvonne Brink (sammankallande)
Anita Melitshenko
Lotta Eriksson

Uppfödarsektorn
Sektorn har under året bestått av 5 medlemmar, Håkan Sjödin, Yvonne Brink och Catharina Wenzel. Sandra
Siverman samt Martina Wallström har deltagit del av året.
Sektorn har haft ett flertal protokollförda möten.
Under verksamhetsåret har en konferens varit planerad för genomförande men den har fått ställas in två
gånger pga pandemin.
Sektorn har drivit aktiviteterna kring enkäten rörande fertilitet som resulterade i att elva uppfödare svarade
och att vi fick information om 32 födda kullar
Sektorn har även varit behjälpliga vid genomförandet av SCPK’s först egna lydnadstävling som gick av stapeln
på Nynäshamns BK.
Sektorns ledamöter:
Håkan Sjödin (sammankallande), Yvonne Brink, Catharina Wenzel
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Bokslut 2020-12-31
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Verksamhetsplan 2021
Klubbens syfte:
Klubbens syfte är att sprida kunskap om hundrasen Chodský pes i Sverige, och på detta sätt
bidra till ett gott hundägarskap genom att varje presumtiv valpköpare förstår vad som krävs av en ägare för att en
Chodský pes ska vara en sund, harmonisk och lycklig hund, bidra till en frisk och sund avel av rasen Chodský pes
Klubben vill kännetecknas av:
Klubben vill kännetecknas av en vänlig och välkomnande attityd, samt att alltid ha hundens bästa och rasens
positiva utveckling och bevarande i fokus.
Mål och aktiviteter:
Detta med förbehåll på hur Corona läget utvecklas under 2021.
Arbeta för en sund utveckling av rasen såväl exteriört, hälsomässigt som mentalt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verka för goda förutsättningar för ett aktivt avelsråd (enligt SKK:s riktlinjer).
Slutföra RAS och genomföra uppdateringar av dokumentet senast 210430.
Öka kunskapen om hälsa, mentalitet och funktion genom hemsidan, facebook, annan media.
Skicka ut en hälsoenkät till chodský pes ägare.
Klubben har som mål att 70% av våra registrerade chodský pes kommer till start i MH, om möjligt även bistå
vid anordnande av Ras MH.
Få fler chodský pes till start i MT och klubben ska om möjligt bistå vid ett Ras MT.
Genomföra 1–2 exteriörbeskrivningar i egen regi.
Utställning 30 maj i Degernäs i samarbete med Bouvier des Flandresklubben.
Fortsatt förberedelse för gemensam utställning 2022 med Svenska Australian Cattledog klubben.
Träffar mellan sektorer via Zoom för diskussion av aktuella ämnen och beslut på bred front.
Föreläsningar om fertilitet och mentalitet kommer att genomföras via Zoom.

Sprida information om rasen, om dess egenskaper som vall- och brukshund
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemsidan som utgör klubbens officiella informationsväg till medlemmarna ska vara fortsatt attraktiv och
faktafylld.
Verka för att klubbens Facebook-sida är seriös och trevlig.
Medverka vid olika evenemang samt ev. större utställningar som Stockholm hundmässa 2021 med information
om rasen.
Genomföra ett specialsöksläger i april.
Anordna inoff rasmästerskap.
Specialsöksprov.
Genomföra ett medlemsläger i september i Kungsör.
Lydnadstävling klass 1 & 2 planeras att genomföras under året.
NW1 tävling i oktober.
Klubben ska 4 gånger per år informera medlemmarna om aktuella frågor via ett informationsbrev på mail.
Anordna exteriörbeskrivningar för CP under året.
Arbeta för ett antal aktivitetsombud över landet
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Erfarenhetsutbyte och rasträffar
•
•
•
•

Verka för att medlemmarna ges möjlighet att träffa och utbyttas erfarenheter med varandra.
Verka för och anordna informativa rasträffar.
Arbeta för ett brett samarbete mellan SBK rasklubbar.
Utöka samarbetet med Rasklubbar i Norden och Tjeckien.

Klubbens centrala arbete
•
•
•
•
•

Verka för att arrangemang som genomförs av klubben inte redovisar underskott.
Arbeta efter och följa klubbens stadgar samt god förenings sed.
Delta i alla SBK konferenser och möte.
Verka för att öka medlemsantalet.
Arbeta för att få ett antal aktivitetsombud över landet.
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Aktiviteter på detaljnivå

Verksamhetsplan avseende sektorn för avel, hälsa, mental & RAS
Sektorn kommer att fortsätta utveckla sitt arbete med tjeckiska rasklubben och de nordiska rasklubbarna.
Skicka ut en hälsoenkät till alla chodský pes ägare.
Arbeta för ett bredare samarbete mellan sektorerna.
Ett gemensamt arbetsmöte tillsammans med uppfödarkommittén och exteriörkommittén.
Arbeta för en ökning av fler hundar som startar MH, MT, Exteriörbeskrivning och HD/ED röntgen för att öka
avelsbasen. (se nedan)
MH
Målet är att 70% av våra registrerade chodský pes kommer till start på MH.

HD/ED
Målet är att 100% av våra registrerade chodský pes HD och ED röntgar sina hundar och att antalet HD/ED
belastade individer sjunker.
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MT
T om 2020-12-08 har 58 stycken chodský pes startat vid 61 tillfällen (tre individer har startat vid två tillfällen).
Rasen har 41 stycken hundar som har godkänt MT och 20 stycken som inte har godkänt MT. Dvs c:a 70% chodský
pes har godkändt MT, vilket är ett bra resultat.
Målet är att få fler hundar att starta MT.
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Exteriörbeskrivning

Totalt antal exteriörbeskrivna svenskregistrerade chodský pes är 62 stycken. Fördelningen av dessa per år är
följande:
2015 = 9 st
2016 = 5 st
2017 = 15 st
2018 = 15 st
2019 = 15 st
2020 = 3 st
Målet är att SCPK skall anordna fler exteriörbeskrivningar så att fler chodský pes kommer till start.

Verksamhetsplan för RAS
Slutföra RAS och genomföra uppdateringar av dokumentet senast 210430.
Sektorn består av Ingela Pettersson (sammankallande), Ann Olsson, Sandra Siverman, Yvonne Brink
Avelsrådet: Sandra Siverman & Yvonne Brink
RAS: Ann Olsson (sammankallande), Yvonne Brink & Sandra Siverman
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Verksamhetsplan avseende Utbildning- och tävlingssektorn
Sektorn planerar att genomföra
• ett specialsöksläger i april.
• inoff rasmästerskap
• specialsöksprov
• ett medlemsläger i Kungsör 18-22 augusti
• en NW1 tävling i oktober
• Verka för att skapa ett patrullhundsregister
• Jobbar för att hitta sätt att uppmuntra dragsporten.
• Vid efterfrågan anordna träning av vallning.
• Se över möjlighet till webb-tävling för att uppmuntra chodský pes ägare till aktivitet.

Om det finns möjlighet kommer sektorn att verka för att rasklubben får en utbildad tävlingssekreterare vilket är
ett behov inom sektorn. Sektorn kommer också att verka för att klubben ska ha två utbildade provledare för
specialsök. Våra provledare kommer också att genomföra flera specialsöksprov. På detta sätt hoppas vi kunna
bidra till utveckling av en ny provform som vi hoppas kunna passa utmärkt för vår fantastiska ras.
Sektorn planerar om det är möjligt pga. pandemisituationen, att genomföra ett av sina möten som fysiskt möte för
att ha en gemensam planeringsdag.

Verksamhetsplan 2021 för PR- och Informationssektorn
Sektorn planerar att genomföra
• Upprätta verksamhetsplan och budget.
• Intervjua medlemmar för nyhetsutskicket.
• Samla information från samtliga sektorer i styrelsen till nyhetsutskicket.
• Nyhetsutskick var 3e månad, 4ggr/år, med en ny medlemsintervju varje utskick.
• Om det blir utställning planera och ordna med rasmonter för utställningar.
• Hålla hemsidan uppdaterad.
• Hålla FB levande och uppdaterad
• Hålla instagram levande och uppdaterad
• Sektorn planerar om det är möjligt pga. pandemisituationen, att genomföra ett av sina möten som fysiskt
möte för att ha en gemensam planeringsdag.

Verksamhetsplan för utställning och exteriör
Utställningen på Degernäs Camping (Utanför Karlskoga) 30 maj 2021 tillsammans med Bouvier des
Flandresklubben har vi inte budgeterat på grund av att det är mycket osäkert om vi kommer att kunna genomföra
densamma.
Allt som är viktigt är redan klart men vid sista korta mötet med Bouvierklubben beslutade vi att återuppta arbetet,
där bla ekonomin ingår i slutet av februari i början av mars.
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Verksamhetsplan för uppfödarsektorn
Allt baserar sig på en planering som grundar sig på ett antagande att Covid 19 situationen kvarstår under större
delen verksamhetsåret
Aktiviteter.
Två sektor träffar på zoom skall genomföras under året för att informera och diskutera aktuella ämnen.
Regionsbaserade uppfödargrupps träffar ska genomföras under året också dessa via Zoom. Dessa aktiviteter har
ingen kostnad förknippad med genomförandet.
Två föreläsningar där vi genomför de tidigare inställda för fertilitet och mentalitet ska genomföras över zoom.
Cross sektormöte.
En träff med övriga sektorer med fysisk närvaro skall genomföras under året. Del av kostnaden täcks av SCPK.
Tävling och prov.
Sektorn kan åta sig att arrangera ett specialsöksprov med röd kong.
En lydnadstävling i klass 1 och 2 planeras för att genomföras under året.

18

Årsmöteshandling 2021

20

Årsmöteshandling 2021

Valberedningens förslag till SCPK:s styrelse för år 2021
Post (mandattid) -innehavare av posten idag
Ordförande (1 år)
Kassör (2 år)
Ledamot (2 år)
Suppleant (2 år)
Revisor (1 år)
Revisor (1 år)
Revisorsuppleant (1 år)
Revisorsuppleant (1 år)

Valberedningens förslag
Ann Olsson
Jim Berglund
Karin Sjöqvist
Mia Holmbäck
Jesper Carlberg
Catrine Grahn
Carola Nilsson
Jeanette Carlsson

Post (mandattid till år) -innehavare av posten idag
Vice ordf (2022) – Johanna Tigerström
Sekreterare (2022) – Anne Lagerström
Ledamot (2022) - Håkan Sjödin
Ledamot (2022) – Victoria Johansson
Suppleant (2022) - Hanna Andersson

Övriga nomineringar:
Lars Wernberg – Ledamot 2år
Jag bor i Staffanstorp och tillhör SBK distrikt Skåne. Är uppvuxen med bl a schäfer. Jobbar som verkstadschef på ett företag
som är specialiserad på säkra höjdjobb. Jag har två vuxna barn och fritiden ägnas åt familj, träning med hundarna som är en
schäfertik och en chodský pes tik - och min motorcykel. Jag är utbildad kommunikations- och systemingenjör och godkänd
revisor och jobbar även som revisor för småföretag. Under 2019 har jag varit revisor och under 2020 har jag jobbat som
kassör i SCPK.

Valberedningen inför SCPKs årsmöte 2021 består av:
Åsa Tiderman, sammankallande (mandattid till 2021)
Tfn. 0707-996105, asa.tiderman@gmail.com
Anita Melitschenko, ledamot (mandattid till 2022)
Tfn. 073-3879244, info@lannahundpensionat.se
Lotta Eriksson, ledamot (mandattid till 2021)
Tfn. 0707-906489, tullalulla@live.se
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Presentation av föreslagna personer:
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Uttryck

Förklaring

Acklamation

Omröstning med ja- eller nejrop

Adjungera

Att till styrelsen utse tillfällig ledamot utan rösträtt (t.ex en
sakkunnig i speciell fråga)

Ajournera

Ta paus i mötet

Ansvarsfrihet

Godkännande av styrelsens verksamhet för året som varit

Arbetsordning

Dokument som beskriver vilka uppgifter en
styrelse/kommitté/arbetsgrupp har och vilka befogenheter de
har

Avslag

Majoriteten säger nej till redovisat förslag

Begära ordet

Räcka upp handen och vänta på sin tur att prata

Beslutsmässig, Beslutför

Minsta antal närvarande röstberättigade som krävs för att
beslut ska kunna fattas

Bifall

Majoriteten säger ja till redovisat förslag

Budget

Ekonomisk plan för verksamheten

Dagordning

Förteckning över de ärenden i den ordning de ska behandlas vid
mötet

Debatt

Meningsutbyte, diskussion

Delegat

Ombud

Delegation

Utsänd grupp med speciell uppgift (ofta förhandla)

Delegera

Föra över beslutsrätt till någon annan, till exempel VU

Enhälligt

Beslut som alla är överens om

Firmatecknare

Den/de som har rätt att skriva på värdehandlingar för
föreningen

Föredragande

Den som redogör för en fråga, ofta någon från styrelsen

Förhandling

Överläggning i syfta att sluta avtal, fatta beslut med mera

Förtroendevald

Av väljarna på årsmöte, kongress m.m. vald person till styrelsen

Ideell förening

Förening som inte omfattas av lagen om ekonomiska föreningar
eller lagen om samfällighet

Justering

Underskrift för intygande om t.ex. protokollet riktighet

Jäv, Jävig

Person som inte deltar i beslut till följd av släktskap, att
han/hon är direkt personligen berörd

Kallelse

Information till ledamöterna om tid och plats för nästa
styrelsemöte

Kommitté

En grupp som utses av styrelsen/mötet för en speciell fråga

Kompromiss

Jämkning, ömsesidig eftergift, överenskommelse efter
förhandling
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Uttryck

Förklaring

Konstituera

Styrelsen fördelar de olika posterna inom styrelsen och även
beslutar om vem/vilka som har rätt att teckna
firman/föreningen

Ledamot

Röstberättigad person i styrelse

Majoritet

Absolut: Minst en röst mer än hälften
Relativ (endast vid personval): Den som får flest röster
Enkel: Kan vara absolut eller relativ
Kvalificerad: Vanligtvis i stadgarna för stadgeändring eller
föreningens upplösning, till exempel två tredjedelar eller tre
fjärdedelar av rösterna

Mandat

Rätt att tala och rösta för medlemmarna

Mandattid

Den längsta tid mandatet gäller

Motion

I förväg insänt skriftligt förslag att beslutas på årsmötet

Nominering

Förslag på personer till olika uppdrag

Närvarorätt

Vid medlemsmöten: Alla som är medlemmar i föreningen
Vid styrelsemöten: Endast valda ledamöter och suppleanter
samt den person som styrelsen bjuder in

Ordningsfråga

Bryter talarlista och gäller då något formellt i mötesordningen
(t.ex. fråga om rast eller påpekande av något formellt fel)

Paragraf

Del av lag, avtal, protokoll

Per capsulam beslut (per
skalle)

Beslut som i brådskande fall mellan styrelsemöten måste tas.
Ordförande lämnar förslag till enskilda ledamöterna, muntligt
eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och
protokollförs och skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.
Nästa ordinarie styrelsemöte bör bekräfta beslutet

Praxis

Sed, hur man brukar göra inom föreningen

Prejudikat

Vägledande beslut eller dom

Presidium

I samband med medlems-, årsmöte, de personer som valts att
leda mötet (ordförande och sekreterare)

Protokoll

Skriftlig sammanställning av beslut eller överenskommelse på
mötet

Proposition

Förslag från styrelsen/ordförande till mötet

Propositionsordning

Den beslutsordning som mötesordförande föreslår mötet.
Förslag till sådan måste alltid presenteras om antalet förslag är
tre eller fler. Mötet måste godkänna detta innan beslut fattas

Remiss

Fråga/ärende som överlämnas till instans/person för yttrande

Replik

Bemötande, svar

Reservation

Notering i protokoll att man tar avstånd från fattat beslut. Fritar
från ansvar för beslut (gäller den som har rösträtt)

Revision, Revidera

Revisorers granskning av ekonomi och verksamhet

Revisor

Person som är utsedd av årsmötet att granska räkenskaper och
verksamhet

Rösträknare

Person som är utsedd av medlemsmötet att räkna röster vid
omröstning (ofta av praktiska skäl samma som justerare)
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Uttryck

Förklaring

Rösträtt

Utövas av ordinarie ledamot eller tjänstgörande suppleant

Stadgar

Regler, "föreningens lag"

Streck

(I talarlistan) innebär beslut om att fastställa talarlistan, varefter
ingen får anmäla sig för att tala

Styrelse

De personer som väljs på årsmötet att sköta föreningens
angelägenheter till nästa årsmöte

Suppleant

Ersättare vid ordinarie ledamots förhinder (får då rösträtt). Bör
delta i alla möten och har då yttrande och förslagsrätt

Talarlista

Mötesordförandes förteckning över dem som begärt ordet och
i vilken turordning

Tilläggsyrkande

Förslag som knyter an till tidigare framlagt förslag

Utslagsröst

Innehas av ordförande vid lika röstetal vid styrelsemöten (för
övrigt gäller stadgarna)

VU

Verkställande utskott. Mindre grupp (minst 3 personer) av
styrelsen som förbereder vissa ärenden så att styrelsen har
lättare att fatta beslut. Vissa beslut kan styrelsen ge VU mandat
att fatta

Valberedning

Personer som fått i uppdrag att lägga fram förslag om vilka som
ska väljas till olika förtroendeposter

Verksamhetsberättelse

Årsredogörelse från styrelsen, vad man gjort och vad det har
kostat

Verifikation

Bestyrkt kvitto eller annan handling som numreras och skrivs in
i bokföringen

Votering

Begäran om omröstning vilken kan ske öppet eller slutet enligt
stadgarna varefter rösterna räknas ihop. Rösträkning

Yrka, yrkande

Föreslå, förslag

Yttranderätt

Får, enligt praxis, den som har närvarorätt vid mötet (t.ex.
suppleant, adjungerad)

Årsberättelse/redovisnin
g
Årsbokslut
Återremiss,
Återremittera
Övriga frågor

Verksamhetsberättelse och bokslut
Redovisning av årets verksamhet i pengar. Se
Verksamhetsberättelse
Förslag som sänds tillbaka för komplettering, ytterligare
bearbetning
Dagordningspunkt där nya frågor tas upp för diskussion (inte
beslut)
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