
Protokollfört vid SKVs årsmöte 2018-03'24 i Jönköping

Närvarande: 21 medlemmar (se bifogad närvarolista)

§1 Mötets öPPnande

sKVs ordförande Erik stenkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat'

§2 Justering av röstlängden'

Kontroll av att närvarolistan upptog 18 närvarande medlemmar'

§3 Val av ordförande för mötet'

Liz-Beth carlsson Liljeqvist föreslogs och valdes och övertog ordförandeklubban'

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet'

Marianne Larsson förslogs och valdes som sekreterare'

§5 val av två iusteringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall

iustera Protokollet'

Ann-KatrinStenkvistochMarie-AnneJohanssonföreslogsochvaldes.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt §7 mom'4'

lnga sådana personer, utöver mötesordföranden, fanns närvarande. Liz-Beth carlsson Liljeqvist

beslutades ha närvaro och yttranderätt'

§7 Fräga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade

Mötet var utlyst i god tid i både medlemstidningen och på hemsidan' och ansågs därmed

behörigt.

§8 Fastställande av dagordningen'

Beslöts att fastställa den föreslagna dagordningen efter anmälan om övrig fråga enligt nedan'

§9 styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet

med avelsfrågor samt revi§orernas berättelse'

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och ordförande frågade om det fanns oklarheter som

behövde tas upp. Meddelades å'tt o"t pågående arbetet med avelsdatabasen ej är klart och

avsatt budgetuirymme därför ej förbrukats vilket är en viktig förklaring till årets överskott'

Revisorernas berättelse lästes upp'

Beslutades att godkänna och lägga den föredragna dokumentationen till handlingarna'

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst

eller förlust.

Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslut om att uppkommen vinst skall överföras i ny

räkning till 2018.

§11 styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen'

lnga sådana uPPdrag fanns'
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§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan'

Beslutomstyrelsensförslagtillrambudget.Beslutomavgiftförkommandeverksamhetsår.

Förelagd verksamhetsplan presenterades och förtydligades'

Årsmötet tycker att bilder till årsboken är av stor vikt, 150 000 kr i kostnadsbudget för årsboken

överförs frän2017 till 2018'

Årsmötet beslutade

Att bevilja avgående styrelsen a nsvarsfri het'

Att godkända styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget'

Attmedlemsavgifternalämnasoförändradefrånföregåendeverksamhetsårförutom
gåvomedlemsavgiftenförutländskavalpköparesänksfrån200krtill125krsamtatt
anmäIningsavgiftenförvalparpåspecialutställningarnasänksfrån150tilI100kr.

val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om

suppleanternas tjänstgöringsordning'

Till ordförande för ett år föreslogs och omvaldes Erik Stenkvist'

Till ordinarie ledamöter föreslogs och valdes Lill Johansson och Gunilla Björkman' två år'

Till supPleanter På ett år valdes:

JonnaKanerva,AnitaWhitmarsh,LouiseWindochMatsBerglind,atttjänstgörainämnd

ordning.

Valavtvårevisorerochtvårevisorssuppleanterenligt§gidessastadgar.

Till ordinarie revisorer på ett årföreslogs och valdes Berith Uhl6n och Hans G Bengtsson'

TillrevisorssuppleanterpåettårföreslogsochvaldesUllaKäckochKarin]onstad.

Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar'

JennyGustavsson,AnnikaLundbladochEvaJönssonvaldes.SammankallandeärJenny
Gustafsson.

Beslut om omedelbar iustering av punkterna 13-15'

Mötet förklarade §L3-§15 omedelbart justerade'

övriga ärendens om av styrelsen hänskiutits till årsmötet eller som av medlemmarna anmälts

till styrelsen för behandling av årsmötet' Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha

inkommit till styrelsen senast 5 veckor före ärsmötet' Till ärendet skall styrelsen för

behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut' väcks vid ordinarie års-

möte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så

beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut'

En motion har inkommit från Susanne Sundblad och Ann Malmgren (bilaga) angående arbetet i

valpförmedlingen. lngen fanns närvarande för att föredra motionen' styrelsens svar på

motionenföredrogsochefterkortarediskussionbeslutadeårsmötetatt

Bifalla styrelsens svar på motionen. I tillägg beslutades att ge styrelsen i uppdrag att se över

valp och omplacerings reglerna och om behov finnes klargöra regelverket'
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Framställan från styrelsen: Vandringspriser på huvudutställningen är under omarbetning. Ett
diplom till berörd hund kommer att delas ut och tillhörande föremål såsom pärm och fysiska
priset överlämnas om prisvinnaren så önskar. Årsmötet beslutar att styrelsen utarbetar nya

former för priserna.

Övrig fråga: Mari-Anne Johansson efterfrågade ett vandringspris i Nosework. Styrelsen tar
detta till sig och ser över frågan under verksamhetsåret.

§18 Mötet avslutas.

Mötesordförande överlämnar klubban till omvalde ordförande Erik Stenkvist som tackar för
förtroendet.
Därefter förklarades mötet för avslutat.

Årsmötets vandringspriser delades därefter ut.

Vid protokollet:
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Marianne Larsson

Mari-Anne

Justerat:
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Ann-Katrin Stenkvist
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