Vit Herdehundklubb

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

Klubbnr: 6600
Plats: Jönköpings Brukshundklubb
Närvarande medlemmar: 9 st.

Årsmöte 2017
Datum: 2017-03-25
Tid: 14.00

§ 1. Mötets öppnande
Rasklubbsordförande Gunilla Andersson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2.

Utdelande av utmärkelser/priser
Årets VH 2016
Årets agilityhund, Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist
Årets brukshund, Strandkungens Dallas, Berit Henriksson
Årets lydnadshund, Pipinos Big White Kitten, Annie Jurestam
Årets rallylydnadshund, Pipinos Big White Kitten, Annie Jurestam
Årets utställningshund, Frostflake’s Kasmir, Jenny Olsson
Årets Viltspårhund, Hector Vom Reinholdsberg, Maria Wägner
Hederspriser titeln KORAD
Barvestad’s Just Kendo, Johanna Lönnström
Barvestad’s Zeus at Olympia, Lisa Stenberg
Frostflake’s Lotus, Caroline Hedberg
Kasmurens Feel Free Echo, Christina Stenmark

§ 3.

Fastställande av röstlängden.
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 9 röstberättigade medlemmar
närvarande (bilaga 1).

§ 4.

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

§ 5.

Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare.
Anmäldes att rasklubbsstyrelsen utsett Titti Benjaminsson till protokollförare under årsmötet.

§ 6.

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

§ 9.

Fastställande av dagordningen.
Föredrogs rasklubbsstyrelsens förslag till dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.
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§ 10. Genomgång av:
a.

rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik.
Med tilläggen; arbetet med att se över en tryckt medlemstidning fortsätter samt information om
introduktionsmedlemskap har presenterats för uppfödare genom medlemsansvarig. Det har
konstaterats att information behöver kommuniceras ytterligare. Med justering; Malin Ranestål
och Ammie Hultin har genomfört och avslutat sitt arbete med rasprofil gällande mentalitet.
Framkom önskemål från Charlotte Barvestad om fler uppfödare i avelsrådet samt en mer strikt
verksamhetsberättelse. Malin Ranestål framhöll vikten av adekvat kompetens hos avelsrådet
gällande dess ansvarsområden. Tankar kring medlemsutvecklingen luftades. Tillägg utbildningar.

b.

avelsrådets verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik, där Anders Granlund
noterade att justering ska göras (sidan 11) gällande ED där fel uppkommit i tabell. Gunilla
Andersson påtalade fel i bild Avelsstatistik 2007 (svenskfödda hundar) som ska åtgärdas.

c.

Klubbkassören Elisabeth Söderström redogjorde för 2016 års kostnader
i balans- och resultaträkningen och

d.

revisionsberättelsen för 2016 föredrogs av Gunilla Andersson.

§ 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 2017.
Årsmötet beslutade att enligt rasklubbsstyrelsens förslag överföra årets förlust på 6 039,75 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 2016.
§ 13. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a.

mål,
Gunilla Andersson läste upp verksamhetsplanen för 2017. Styrelsen kommer att arbeta utefter
verksamhetsplanen för 2017.

b.

rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast
följande verksamhetsåret,
Elisabeth Söderström presenterade förslag på rambudget för 2017,
samt förslag på prel rambudget för 2018.

c.

medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs.
klubbavgift för:
i.

ordinarie medlem,

ii.

familjemedlem, och

iii.

utlandsmedlem

Rasklubbsstyrelsen föreslår i:
ii:

ordinarie medlem, oförändrad (195 kr)
familjemedlem, oförändrad (110 kr)

iii: utlandsmedlem, oförändrad (225 kr)
Inga övriga förslag lades fram.
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andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsens har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet eller ekonomi.
Inga inkomna.

Rasklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.
§ 14. Beslut i ärenden enligt punkt 13.
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, medlemsavgifter samt fastställa förelagd
rambudget.
§ 15. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Rasklubbsstyrelsen tidigare presenterade verksamhetsplan för 2017 genomförs i syfte att nå
fastställda mål för rasklubben.
§ 16. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleant.
Kort ajournering av förhandlingarna
Kontakt med ej närvarande styrelsemedlemmar och bensträckare/hundrastning.
Återupptagning av förhandlingarna
Val av rasklubbsordförande (1 år)
Förslag om nyval Malin Ranestål
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Malin Ranestål
till ordförande för en tid av ett (1) år.
Val av sekreterare (2 år)
Förslag om nyval Gunilla Andersson
Årsmötet beslutade att välja Gunilla Andersson
till sekreterare för en tid av två (2) år.
Val av ledamöter (2 år)
Förslag om omval Anders Granlund
Årsmötet beslutade att välja Anders Granlund
till ledamot för en tid av två (2) år.
Förslag om nyval Charlotte Barvestad
Årsmötet beslutade att välja Charlotte Barvestad
till ledamot för en tid av två (2) år.
Val av suppleanter,
Förslag om fyllnads- samt nyval.
Inkomna förslag: Angelica Zetterlund, Daniella Martinsson, Gunilla Berglind, Petra Andersson.
Årsmötet beslutade efter sluten votering att välja,
Gunilla Berglind till suppleant för en tid av två (2) år, och
Angelica Zetterlund till suppleanter för en tid av ett (1) år, fyllnadsval.
Suppleanternas tjänstgöringsordning:
1. Gunilla Berglind
2. Angelica Zetterlund
Mandatperiod till 2018: Anne-Christine Stareborn (vice ordförande), Elisabeth Söderström
(kassör), Mikael Ström (ledamot).
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Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Föreslog till 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 Patrick Mollbrink och Anette Hellström till revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år.
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Camilla Åberg, sammankallande nyval 1 år och Ulla Karlsson nyval 2 år. Styrelsen får i uppdrag om att
finna ytterligare en person till valberedningen.
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–18.
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 16–18, se bilaga 2.
§ 19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
punkt 14.
Förelåg inga förslag eller motioner.
§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Styrelsen får i uppdrag att anordna avelskonferens och till detta bjuda in alla medlemmar. Diskussion
ang hur man når ut till medlemmar – viktigt att tänka på att inte exkludera någon.
§ 21. Mötets avslutande.
Mötesordförande Henrik Engström tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.

Protokollförare

Mötesordförande

Titti Benjaminsson

Henrik Engström

Justerare

Justerare

Mikael Ström

Eric Söderström
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