Protokoll fört vid SKV:s årsmöte i Jönköping 2015-03-21
Närvarande: 23 medlemmar (se bifogad närvarolista)
§1.

Mötets öppnande
Pga. ordinarie ordförandens sjukdom förklarade vice ordförande Jonna Kanerva
årsmötet öppnat.

§2.

Justering av röstlängden.
Kontroll av att närvarolistan upptog samtliga 23 närvarande medlemmar.

§3.

Val av ordförande för årsmötet.
Alf Andersson, ledamot av SKKs Föreningskommitté, valdes och övertog klubban
(som för dagen var en slev).

§4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Gunnel Alsterbrink anmäldes som mötessekreterare.

§5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Erik Åhäll och Jenny Pleym valdes.

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer
enligt § 7 mom. 4.
Inga sådana personer var närvarande.

§7.

Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
Mötet var utlyst i god tid både i medlemstidningen och på hemsidan.

§8.

Fastställande av dagordningen.
Beslöts att fastställa den föreslagna dagordningen.

§9.

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Ordföranden frågade på en sida i sänder i den utlagda verksamhetsberättelsen om
där fanns några oklarheter. Den godkändes och lades till handlingarna.
Revisorernas berättelse lästes upp.

§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslut om att uppkommen vinst ska
överföras i ny räkning för 2015.
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§11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Förra årsmötet beslutade att en årsbok skulle sammanställas och ges ut. Då vi inte
funnit någon villig att utföra arbetet ligger ärendet vilande. Diskuterades om det
fanns anledning att trycka en årsbok när man kan presentera uppgifterna via
internet. Denna fråga var uppe även förra året och då beslutades att en årsbok
skulle ges ut.

§12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§13.

1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
2. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Förslagen till såväl verksamhetsplan som rambudget godkändes med tillägget att
det nu löst sig så att vi har en tidningsredaktör.
Medlemsavgiften föreslogs fortsatt vara 275 kr för fullbetalande medlem (300 kr
utomlands), 100 kr för familjemedlem, 50 kr för ungdomsmedlem upp till 18 år.
Gåvomedlemskap till valpköpare kostar 100 kr.

§14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Till ordförande valdes enhälligt Jan Olausson.
Till ordinarie ledamöter valdes Gunnel Alsterbrink, Jonna Kanerva och Erik
Stenkvist. Nyval på två år för Erik Stenkvist, omval på två år för de övriga.
Till suppleanter valdes Susanne Hedelius, Erik Åhäll, Marianne Larsson och
Lovisa Martinsson. Nyval för de tre sist nämnda. Samtliga valdes på ett år. De ska
tjänstgöra i nämnd ordning

§15.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Omval som revisorer på ett år Berith Uhlén Svensson och Hans G Bengtsson.
Omval som revisorssuppleanter på ett år för Karin Jonstad och Ulla Käck.

§16.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Louise Wind kvarstår ett år och är sammankallande. Irene Bergman valdes på två
år och Gunvor Hjelmqvist på ett år.

§17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Paus gjordes för att ge tillfälle att skriva ett protokollsutdrag som justerades av
ordförande och justeringspersonerna.

§18.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits 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 årsmötet. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte
avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget
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under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling
men inte till beslut.
En motion angående Genetisk variation i avel med västgötaspets hade inkommit.
Styrelsen ansåg att önskemålen i motionen redan ligger inom avelskommitténs
arbetsområde.
Då mycket få röster hördes när ordföranden frågade om motionen bifölls
avgjordes frågan med en votering som avgjordes med 19 röster mot 4.
Mötet beslutade bifalla motionen.
§19.

Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och återlämnade sleven till Jonna
Kanerva.

Ett stort varmt tack till Gun Johansson och Jonna Kanerva som ordnat så att ingen
behövde gå hungrig från årsmötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………….
Gunnel Alsterbrink

…………………………………….
Alf Andersson

…………………………………….
Erik Åhäll

…………………………………….
Jenny Pleym
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