ÅRSMÖTESPROTOKOLL

1 (3) 7 bil.

Fört vid Keeshondringens årsmöte på Backamo 2012-05-12

Årsmötet startades med att vandringspriser och rosetter utdelades av ordförande Eva Andersson.
1

Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades och alla hälsades välkomna av vår ordförande Eva Andersson.

2

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades, 29 röstberättigade medlemmar närvarade.

3

Val av ordförande för mötet
Eva Andersson valdes till ordförande för mötet.

4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen har valt Gunilla Neble att föra dagens protokoll.

5

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande
skall justera protokollet
Gunnar Dahlqvist och Sune Sundin valdes att justera dagens protokoll och tillika vara
rösträknare.

6

Beslut om närvaro- yttranderätt förutom klubbens medlemmar
Ingen närvaro av andra än klubbens medlemmar fanns på mötet.

7

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Beslutades att mötet blivit stadgeenligt utlyst dels i Keeshond Posten nr 4/2011
och nr 1/2012 samt på hemsidan.

8

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

9

Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, verksamhetsberättelse,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning (bilaga 1 och 2),
verksamhetsberättelse (bilaga 3), redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse (bilaga 4) redogjordes.

10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust

Balans- och resultaträkning fastställdes och beslutades att uppkommen förlust går in i ny
räkning.
11

Styrelsens rapport om de uppdrag som föregående årsmöte givit styrelsen
Fanns inga uppdrag från föregående årsmöte att rapportera.

12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13 A)

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 5) med tillägg att en uppfödarträff är inbokad
den 20-21/10, ett lotteri kommer att anordnas inför 50-års jubileet.

13 B)

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Beslutas att avgifterna kommer att vara oförändrade.

13 C)

Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsens förslag till rambudget godkändes.

14

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Val av ordförande på 1 år

Eva Andersson

Val av 3 ordinarie ledamöter

Sten Johansson 2 år
Marina Eriksson 2 år
Mari Clevenpalm 1 år

Val av 2 suppleanter på 1 år

Cecilia Flodqvist
Benjamin Paalman

Tjänstgöringsordning enligt val.
15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Val av 2 revisorer på 1 år

Gunilla Neble
Roland Löfblad

Val av 2 revisors suppl. på 1 år

Margareta Benk
Christina Höglund

16

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Liisa Sundin 1 år, sammankallande
Eva Jonasson 2 år

17

Beslutades om omedelbar justering av punkt 14-16. (bilaga 6)

18

Val av eller beslut att uppdra år styrelsen att utse delegater och suppleanter för ett år till
SSUKs fullmäktige
Beslutades att uppdra åt styrelsen att utse delegater och suppleanter för ett år till SSUK:s
fullmäktige.

19

Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar
före årsmötet anmälts till styrelsen
Inga motioner har inkommit till årsmötesförhandlingarna.
Ärende gällande revidering av klubbens stadgar föredrogs av ordförande. Stadgarna med de
ändringar som behöver göras lästes upp och godkändes av mötet. (bilaga 7)
Ärende gällande återtagande av och ansvar för skänkta vandringspriser. Uppdrogs åt
styrelsen att se över, motivering till varför priset skall dras in måste finnas.
Beslutades att givare ej kan ta tillbaka pris under ett verksamhetsår.

20

Övriga frågor:
Marina Eriksson informerar om ett EP fall i J-kullen (Rickees Hugs And Keezes x Unda Marina
Music Lass). Mor och kullsyskon är tagna ur avel, fadern finns i annat land.
Gunnar Dahlqvist informerar om ett EP fall i B-kullen (Elzwiks Ludwig x Lohamras No No
Nanette). Föräldrar och kullsyskon är tagna ur avel.
Gunnar Dahlqvist tackar för det arbete styrelsen lagt ner under året.
Eva Andersson tackar för förtroendet att fortsätta som ordförande.
Eva Andersson meddelar att Östra avdelningen lagts vilande, dock kommer utställningen
nästa år hållas på Östra avd. i Eskilstuna på Vilsta Camping den 12/5. Domare blir Hans
Almgren.

21

Ordförande avslutade mötet.

Frändefors den

Västerlanda den

Eva Andersson, ordförande

Gunilla Neble, protokollförare

Gunnar Dahlqvist, justerare

Sune Sundin, justerare

