Vit Herdehundklubb
Klubbnr: 6600
Plats: Studiefrämjandet Norrköping
Närvarande medlemmar: 6 st.

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2016
Datum: 2016-03-05
Tid: 14.00

§ 1.

Mötets öppnande
Gunilla Andersson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Utdelande av utmärkelser/priser.
Gunilla Andersson delade ut priserna till klubbens Årets…
Årets agilityhund, Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist
Årets brukshund, Sunnantorps Like A Wild Sally, Erik Thalén
Årets lydnadshund, Strandkungens Dallas, Berit Henriksson
Årets rallylydnadshund, Pipinos Big White Kitten, Annie Jurestam
Årets utställningshund, Bianca of Trebons Berger Blanc, Annicka Barvestad
Nytt och för första gången delades det ut Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken valör brons
till
Gunilla Andersson
Malin Ranestål
Anne-Christine Stareborn
Elisabeth Söderström

§ 3.

Fastställande av röstlängden.
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 6 st. röstberättigade medlemmar
närvarande (bilaga 1).

§ 4.

Val av mötesordförande.
Årsmötet beslutade att välja Katinka Ryttse till ordförande för årsmötet.
Katinka tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

§ 5.

Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare.
Anmäldes att rasklubbsstyrelsen utsett Anne-Christine Stareborn till protokollförare under årsmötet.

§ 6.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet.
Årsmötet beslutade att utse Malin Ranestål och Mikael Ström till justerare.

§ 7.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna.
Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte normalstadgar
för rasklubb redan föreskriver.

§ 8.

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Rasklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar för rasklubb inom
Svenska Brukshundklubben.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
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Fastställande av dagordningen.
Föredrogs rasklubbsstyrelsens förslag till dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.

§ 10. Genomgång av:
a.

rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik,
en justering gjordes på sidan 2 under rubriken Representation så har
Barbro Fransson, representerat klubben vid Östergötlands distrikt
en justering gjordes på sidan 5 i stycket
– Antal deltagande hundar, antalet ska vara 60 st och inte 38 st.

b.

avelsrådets verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik,
önskemål att det redovisas hårslaget av parade individer i bilagan 1 Registrerade kullar (eftersom
det uppmärksammats att det görs markant fler kombinationer mellan långhåriga hundar än
kombinationer som ger korthåriga valpar.)
samt medlemsmötets önskemål (se minnesanteckningarna från medlemsmötet den 5 mars 2016)
redovisades samt att den nya styrelsen ser över dessa.

c.

Gunilla Andersson redogjorde för 2015 års kostnader
i balans- och resultaträkningen och

d.

revisionsberättelsen för 2015 lästes upp av Malin Ranestål.

§ 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den
31 december 2015.
Årsmötet beslutade att enligt rasklubbsstyrelsens förslag att årets vinst på 19.807 kronor förs över i
löpande räkning till nästkommande verksamhetsår.
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsens.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja rasklubbsstyrelsen
ansvarsfrihet för 2015.
§ 13. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a.

mål,
Styrelsen kommer att arbeta utefter verksamhetsplanen, se bilaga Verksamhetsplan för 2016 med
tillägg på sidan 2 Avel och hälsa att se medlemsmötets önskemål som uppdrogs styrelsen
angående introduktionsmedlemskap och öka förståelsen av att delta på MH samt vikten av att
röntga höfter och armbågar.
sidan 3 stycket Information/PR att ta med medlemsmötets önskemål som uppdrogs till styrelsen
angående möjligheterna att ha en tryckt tidning.

b.

rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast
följande verksamhetsåret,
Gunilla Andersson presenterade förslag på rambudget för 2016 och presenterade förslag på
prel rambudget för 2017.
Mötet var nöjda med att det i rambudget för 2017 fanns med räknat klubbens mål med att få en
ökning med 20 st nya medlemmar.
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medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs.
klubbavgift för:
i.

ordinarie medlem

ii.

familjemedlem och

iii.

utlandsmedlem, och

Rasklubbsstyrelsen föreslår i: ordinarie medlem, oförändrad (195 kr)
ii: familjemedlem, oförändrad (110 kr)
iii: utlandsmedlem, oförändrad (225 kr)
Mötet gick på rasklubbens förslag att medlemsavgiften kvarstår som ovan.
d.

andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet eller ekonomi.
Inga inkomna.
Vid denna punkt så var tyvärr Barbara Crostini tvungen att lämna årsmötet.
Röstlängden justerades till 5 stycken närvarande medlemmar.

§ 14. Beslut i ärenden enligt punkt 13.
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål med tilläggen, medlemsavgifter samt
fastställa förelagd rambudget och omedelbar justerings gjordes.
§ 15. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Rasklubbsstyrelsen presenterade verksamhetsplanen för 2016 kommer att genomföras
i syfte att nå fastställda mål för rasklubben.
§ 16. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleant.
Val av rasklubbsordförande (1 år)
Årsmötet beslutade enhälligt att välja
Gunilla Andersson till ordförande för en tid av ett (1) år.
Val av vice ordförande (2 år)
Årsmötet beslutade att välja
Anne-Christine Stareborn till vice ordförande för en tid av två (2) år.
Val av kassör (2 år)
Årsmötet beslutade att välja
Elisabeth Söderströmtill kassör för en tid av två (2) år.
Val av sekreterare (2 år)
Camilla Åberg kvarstår ett (1) år.
Val av ledamöter (2 år)
Årsmötet beslutade att välja
Jenny Olsson till ordinarie ledamot för en tid av två (2) år, nyval
och
Ulla Karlsson till ordinarie ledamot för en tid av ett (1) år, fyllnadsval.
Anders Granlund kvarstår ett (1) år.
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Val av suppleanter (2 år), (notera även ordning på suppleanter)
Årsmötet beslutade att välja Anna Dahlberg
till suppleant för en tid av två (2) år, omval
och
Mikael Ström
till suppleant för en tid av ett (1) år, fyllnadsval
Ordningen på suppleanterna blir
1:a Mikael Ström
2:a Anna Dahlberg
§ 17. Val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år:
Årsmötet beslutade att välja Camilla Löfroth och Micael Lindberg till ordinarie revisorer
för en tid av ett (1) år,
samt Patrik Mollbrink och Anette Hellström till revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år.
§ 18. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet beslutade att till ge styrelsen i uppdrag att finna två personer till valberedningen.
Lotta Sjöström kvarstår ett (1) år.
§ 19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–18.
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 16–18, se bilaga 2 – omedelbar justering.
§ 20. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
punkt 14.
Förelåg inga motioner.
§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Inga frågor.
§ 22. Mötets avslutande.
Mötesordförande Katinka Ryttse tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.

Protokollförare

Mötesordförande

Anne-Christine Stareborn

Katinka Ryttse

Justerare

Justerare

Malin Ranestål

Mikael Ström
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