Protokoll från ordinarie årsmöte i Dvärgschnauzerringen 190217
Tid: Söndagen den 17 februari 2019
Plats: Bäckaskiftsvägen 4, Enskede
Närvarande: Enligt Bil. 1, Deltagarförteckning

1. Mötets öppnande
Ordförande Helena Andersson Johansson hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 26 närvarande, 24 med rätt att rösta. Bil. 1
3. Val av ordförande för årsmötet
Peter Fugelstad utsågs till ordförande för årsmötet
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Monica Andersson till protokollförare vid mötet.
5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
Till justerare utsågs Maria Bane och Johan Holmqvist
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Närvaro- och yttranderätt för Peter Fugelstad, Wille Winejo och Lars Appelin tillstyrktes
enhälligt.
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till mötet publicerades den 18 december på hemsidan och 2 januari på Facebook och
godkändes därmed av mötet.
8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes, Bil. 2, med tillägg för:
Rasfoldern
Cupen
Domarkommittén i SSPK
Röstlängden justerades till 27 närvarande
9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Godkändes enhälligt av mötet. Revisionsberättelse Bil. 4
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes. Förlusten på 14 000 kr beror på fler aktiviteter
under 2018 jämfört med tidigare år samt inköp av profilprodukter till shopen.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Proposition om ny beräkning av Årets Hund är lagd.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2018.
13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2019 presenterades av Helena Andersson Johansson och fastställdes
av årsmötet. Diskussion om aktiviteter inom ämnet mentalitet fördes.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhets år
Styrelsen föreslår att avgiften höjs för uppfödarregistret. Beslut om det tas på styrelsemöte.
Medlemsavgiftens summa föreslogs ligga kvar som tidigare år vilket godkändes av årsmötet.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Årsmötet fastställde budgeten enhälligt.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag, Bil 3, som var följande:
Ordförande

Helena Andersson Johansson

1 år (omval)

Ordinarie ledamot Katarina Strömberg

2 år (omval)

Ordinarie ledamot

Catharina Ahlwall Svennefeldt

2 år (nyval)

Suppleant 1

Johanna Winejo

1 år (omval)

Suppleant 2

Anna Renberg

1 år (nyval)

Årsmötet godkände förslaget att antalet suppleanter minskas från 4 stycken till 2 stycken.
Förslaget med suppleanternas tjänstgöringsordning godkändes också.

Kvar i styrelsen med mandattid till 2020, (ytterligare 1 års tjänstgöring):
Ordinarie ledamot Frida Tjernberg
Ordinarie ledamot Monica Andersson

Adjungerad kassör Lars Appelin

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 9 i dessa stadgar
Årsmötet valde enligt följande:
Ordinarie sammankallande

Maria Stelin

Ordinarie

Annelie Finnebäck

Suppleant

Åke Ericsson

Suppleant

Jan Wallin

16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
Årsmötet valde enligt följande:
Maria Landergård, sammankallande 1 år, 2 år (omval)
Caroline Brodd Björklund

1 år (nyval)

Therese Egermark

1 år kvarstår

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Punkterna förklarades justerade.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor före
årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska
styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
1. Proposition om ny beräkning av Årets Hund
Tilläggsyrkande: Att styrelsen i Dvärgschnauzerringen ansvarar och beslutar i frågor gällande
beräkningar för Årets Hund, Bil. 5
Årsmötet godkände tilläggsyrkandet.
2. Motion om poängberäkning Årets Hund
Maria Landergård har lämnat in en motion gällande poängberäkning av BIS-placeringar på
Cupen.
Motionen lämnas till styrelsen för behandling då styrelsen äger frågan.
3. Motion om certifiering av uppfödare
Maria Bane och Yvonne Broberg beskrev motionen. Styrelsen föreslår att motionen i sin
nuvarande form avslås, den bör arbetas vidare med av motionärerna.
Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen.
4. Rasfolder
Maria Landergård framför åsikter om SSPK:s folder och menar att innehållet saknar
information.
Årsmötet är eniga med henne.
5. Cupen
Ska den bli officiell? En enkät kommer att tas fram för medlemmar att svara på och detta
sker via klubbens Facebook-sida.
6. Domarkommitté SSPK
Nytillsatt domarkommitté som består av Bo Skalin och Benny Blid von Schedvin. Maria
Landergård föreslår att den ska utökas med en person och har Eva Liljeqvist Borg som förslag.
Årsmötet är positiva till förslaget.
18. Avslutande
Ordförande Helena Andersson Johansson tackade för förtroendet och avslutade mötet.
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