
Svemus årsmöte, Örnsberg 25 mars 2007

Närvarande: Grodan Elleby, Therese Arnqvist, Elin Mattsson, Mimmi Hedqvist, Monika 
Marcolin, Anne-Marie Björn, Malin Bindberg, Lisa Eriksson, Kaisa Häkli och Anette 
Svensson. 

Fullmakt för icke närvarande medlem: Inlämnad av Elin Mattsson att rösta för Krister 
Mattsson.

§ 1  Mötets öppnande
Föreningens ordförande Elin Mattsson förklarar mötet öppnat, och hälsar alla 
närvarande varmt välkomna, kl. 10.30

§ 2  Val av mötets ordförande
Till ordförande för mötet väljs Elin Mattsson.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Till sekreterare för mötet väljs Anette Svensson.

§ 4   Fastställande av röstlängd
Årsmötet godkände röstlängden

§ 5 Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen, med tillägget 18B val av sakposter.

  
§ 6 Godkännande av kallelse

Årsmötets kallelse godkändes med tillägg om att det är viktigt att alla får 
kallelsen i god tid.

§ 7   Val av justerare tillika rösträknare av dagens protokoll
Till justerare och rösträknare valdes Lisa Eriksson och Kaisa Häkli.

Vid protokollet  
Sekreterare:

Anette Svensson

Justerare:

Elin Mattsson                              Lisa Eriksson                              Kaisa Häkli



§ 8  Genomgång av Verksamhetsberättelse och Kassaberättelse för 2006
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Therese Arnqvist och årsmötet godkände 
den.
Kassaberättelsen godkändes med tillägget att årets kassör ska försöka göra en 
mera detaljerad lista där klubbens och minnesfondens är uppdelad för att lättare 
se hur fördelningen är.

§ 9  Revisorns berättelse
Årsmötet godkände revisorns berättelse

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2006
Årsmötet beslutade att ge 2006 års styrelse ansvarsfrihet.

        

§ 11 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget 2007
Förslaget till verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.
Budget 2007, Nya styrelsen gör en mer detaljerad budget för 2007 och tittar på 
varför den budget som gjorts räknats på minus, och ser över insparningar på 
vissa punkter för att få en budget på +-0.

§ 12  Val av ordförande för en tid av 1 år
Årsmötet valde: Elin Mattsson.
  

§ 13 Val av kassör för en tid av 1 år
Årsmötet valde: Anette Svensson.

§ 14   Val av övriga ledamöter för en tid av 1 år
Årsmötet valde: Lisa Eriksson, Grodan Elleby, Therese Arnqvist

Juniorledamot:
Årsmötet valde: Malin Bindberg

§ 15 Val av suppleanter för en tid av 1 år
Årsmötet valde: Mimmi Hedqvist
  Anne-Marie Björn

§ 16 Val av revisor för en tid av 1 år.
Årsmötet valde: Dagmar Elleby

Vid protokollet  
Sekreterare:

Anette Svensson

Justerare:

Elin Mattsson                              Lisa Eriksson                              Kaisa Häkli



§ 17 Val av revisorsuppleant för en tid av 1 år
Årsmötet valde: Monika Marcolin

§ 18 Val av valberedningen, 3 st varav en sammankallande

Årsmötet valde: Monika Marcolin, sammankallande
  Kaisa Häkli

Anna Aspelin

§ 18B  Val till sakposter
Registrator: Anna Nilsson
Uppfödarregistrator: Anna Nilsson
Medlemsansvarig: årsmötet beslutade att posten ingår i kassörens uppgifter.
Redaktör: Margaret Myers
Domarrådets ordförande: Eva Johansson
Webbmaster: Eva Johansson, föreslogs och ska tillfrågas av 
Malin Bindberg om hon är intresserad av posten.
Utställningsansvarig: Styrelsen är huvudansvarig och för varje enskild 
utställning utses en person som huvudansvarig.
Utställningslager/lager/arkiv: Anne-Marie Björn
Prisansvarig: Styrelsen
Svemusshoppen: Anu Söllvander.
Kontaktpersoner: Tas bort i klubbtidningen, styrelsen är klubbens 
kontaktpersoner.

§ 19 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen beslutar om 2008 års medlemsavgift före manusstopp för Husmusen 
nr 4 – 2007. 

§ 20 Val av firmatecknare för 2007
Årsmötet valde ordförande (Elin Mattsson), sekreterare (Lisa Eriksson) och 
kassören (Anette Svensson) som firmatecknare var och en för sig.

Vid protokollet  
Sekreterare:

Anette Svensson

Justerare:

Elin Mattsson                              Lisa Eriksson                              Kaisa Häkli



§ 21 Genomgång av motioner och övriga skrivelser.
Motioner: Till årsmötet har 6 motioner inkommit (se bifogad bilaga för att läsa 
hela motionerna)

Årsmötet godkände:
Motion 1 – För att utländska utställare ska kunna ställa ut på Svemus 
utställningar gäller landets registreringsbestämmelser.

Motion 2 – Ang om musen ej är anmäld i rätt klass, så tas den ur utställningen. 
Ett tillägg görs med; såvida inte domaren kan placera den i rätt klass.

Motion 3 – Ändring i stadgarna §10, rösträtt har enbart fullt betalande medlem. 
Övriga medlemmar har endast närvaro och yttranderätt.

Motion 6 – Att inbetalningskort för kommande års medlemsavgift skall skickas 
ut till alla medlemmar i slutet av året, lämpligen med sista numret av 
Husmusen.

Årsmötet avslog följande med anledning av att dom var lika motioner som redan 
godkänts:
Motion 4 – familjemedlemmar har ej rösträtt på årsmötet

Motion 5 – ang felanmäld mus ska flyttas till rätt klass av domaren.

Hedersdiplom:
Tre nomineringar har inkommit. (se bifogad bilaga för att läsa om 
nomineringarna)
Två till Grodan Elleby och en till Anna Nilsson.
Årsmötet valde: Grodan Elleby

Årets mus:
Fem nomineringar har inkommit. (se bifogad bilaga för att läsa om 
nomineringarna)
Cassandra, Leif, Vattnadal´s Day In Day Out, Vattnadal´s Absolut Beginners och 
Morakullan´s Promus.
Årsmötet val blev efter tät omröstning: Leif

Diplom till hederspris och årets mus görs av Anne-Marie Björn

Vid protokollet  
Sekreterare:

Anette Svensson

Justerare:

Elin Mattsson                              Lisa Eriksson                              Kaisa Häkli



Propositioner från styrelsen: (se bifogad bilaga för att läsa propositionerna)
Fyra propositioner inkom från styrelsen angående frågan om olika musarter i 
föreningen.
Svemus var från början endast inriktad på tammöss. Från stadgarna:
§2 Föreningens syfte är
- att främja intresset för musen hos allmänheten
- att upplysa om riktigt skötsel av tammusen
- att främja samarbetet mellan uppfödare för att få fram en sund och livskraftig 
ras, med andra djurorganisationer i och utanför Sverige, samt mellan 
aktivitetskommittéer och lokalavdelningar.
Propositionerna i korthet:
1 – Svemus fortsätter på samma sätt som nu och är en förening för tammusen, 
taggmusen och natalpälsråttan.
2 – Svemus är en förening för alla musarter som lagligt får hållas som 
sällskapsdjur.
3 – Svemus är endast en förening för tammöss, övriga arter, dvs. även taggmus 
och natalpälsråtta, får ej vara med.
4 – Svemus är en förening för tammöss. Övriga arter ingår istället i en 
aktivitetkommitté. 

Årsmötet valde att godta förslag nr 4. Svemus är en förening för tammöss. 
Övriga arter ingår istället i en aktivitetkommitté

Styrelsen utformar en text att använda på hemsidan, i Husmusen och på andra 
ställen som kan komma i fråga. Texten ska användas som information och 
reklam för ändringen som medför att klubben välkomnar alla musarter i en 
aktivitetkommitté. Den ska vara en inbjudan för dom som är intresserade att 
ingå i kommittén för att visa fram dom andra musarterna.

§ 22 Diskussion om föreningens hemsida
Hemsidan:
Tillsvidare finns både gamla och nya hemsidan kvar. På gamla hemsidan läggs 
tydlig länk ut till nya hemsidan och det läggs även ut tydligt att den sidan inte 
uppdateras mera.

Kostnadsförslag inhämtas från olika ställen för att se vad det kostar att få en 
specialbyggd sida för Svemus, som ska vara så lätt att vem som helst kan 
uppdatera sidan där det behövs.

Önskemål är att sidan är ren, ger ett seriöst intryck, en enkel startsida med foto 
och lite text om klubben. Menyer där man sen kan klicka sig vidare.
Mycket fakta. Att gamla nummer scannas in och läggs som pdf-filer och finns 
tillgängliga för medlemmar.

Vid protokollet  
Sekreterare:

Anette Svensson

Justerare:

Elin Mattsson                              Lisa Eriksson                              Kaisa Häkli



Forum:
Svemus phpbbforum tas bort som klubbens forum. Man länkar till istället till 
mus.ifokus forum.
Svemus hemsida och mus.ifokus kompletterar varandra och länkar till varandra.
Svemus forumet ligger sen enbart tillgängligt för styrelsen som där har kontakt 
med varandra i olika frågor som berör klubben. Styrelsemedlemmarna bör logga 
in minst en gång i veckan för att läsa och besvara frågor som finns.

§ 23 Vid mötet väckta frågor
Frågan om ck eller pk diskuterades. Önskemål om att byta tillbaka till ck, 
certifikatkvalitet, yttrades från medlemmar. Styrelsen lämnar frågan vidare till 
domarrådet, som får se över frågan och återkomma till styrelsen. Efter det tas 
ett gemensamt beslut av styrelse och domarråd. 

Värvartävlingen fortsätter även 2007

Svemus bibliotek var väldigt urplockad och innehöll inte alls allt som det skulle. 
Så årsmötet beslöt att sälja ut dom böcker och häften som fanns. Auktion av 
böcker hålls efter att årsmötet är slut. Intäkterna läggs öronmärkta till ett bygga 
upp en ny hemsida till klubben.

§ 24 Mötet förklaras avslutat
Ordföranden Elin Mattsson tackar för dagens möte och avslutar detta, kl. 12.35

Vid protokollet  
Sekreterare:

Anette Svensson

Justerare:

Elin Mattsson                           Lisa Eriksson                              Kaisa Häkli

Bilagor: Verksamhetsberättelse, Kassaberättelse, Revisorns berättelse för 2006. Verksamhetsplan 
och Budget för 2007. Motioner, nomineringar till hedersdiplom och årets mus. Proposition från 
styrelsen.


