Protokoll fört vid SKV:s årsmöte i Götene 2016-03-19
Närvarande: 27 medlemmar (se bifogad närvarolista)
§1.

Mötets öppnande
Ordföranden inledde med en parentation över bortgångna medlemmar och
förklarade därefter årsmötet öppnat.

§2.

Justering av röstlängden.
Kontroll av att närvarolistan upptog samtliga 27 närvarande medlemmar.

§3.

Val av ordförande för årsmötet.
Yvonne Kekkonen valdes och övertog klubban.

§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.
Irene Bergman och Marie-Anne Carlsson valdes.

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer
enligt § 7 mom. 4.
Inga sådana personer var närvarande. Beslut att en person som inte var medlem
fick närvara.

§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 med tillägg av
diskussionspunkter i §18.

§9.

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Då otillräckligt antal årsmöteshandlingar fanns upptryckta läste sekreteraren upp
de nämnda dokumenten. Ordföranden frågade om där fanns några oklarheter. De
godkändes och lades till handlingarna.
Revisorernas berättelse lästes upp.

§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
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Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslut om att uppkommen vinst ska
överföras i ny räkning för 2016.

§11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Då vi fortfarande inte funnit någon villig att sammanställa en årsbok ligger
ärendet vilande. Enighet rådde om vikten av att en årsbok framställs, dock inte om
vem som skulle utföra arbetet. Marit Cronquist och Ann-Katrin Stenkvist erbjöd
sig att hjälpa till. Eva Elke Sundin har gjort ett antal sammanställningar som redan
ligger på klubbens hemsida men det saknas något som tar ansvaret för att
sammanställa och redigera materialet.
Utredningen om genetisk variation ligger på hemsidan och avelskommittén
sprider den till andra rasklubbar. Beslut är taget av styrelsen om uppdatering av
MK-listan vart tredje år.

§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.
Medlemsavgiften fastställdes fortsatt till 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 och gäller ett år oavsett om
köparen varit medlem tidigare eller inte. Dessutom fastställdes att
gåvomedlemskap även kan ges vid omplacering av hund.
Avgiften för BPH subventioneras med 300 kr/hund under 2016.
Avgiften för såväl exteriörbeskrivning som vallanlagstest fastställdes till 100 kr
oavsett om ägare är medlem eller ej. Detta då det är av intresse att bevaka att det
inte förekommer förändringar vare sig exteriört eller i fråga om vallanlag.

§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 Lill Johansson, Anita Whitmarsh och Johanna
Öhlund. Nyval på två år för Johanna Öhlund, omval på två år för de övriga. Valet
av Anita Whitmarsh skedde genom sluten votering med 13 röster för Anita W, 11
röster för Marianna Larsson och 3 nedlagda röster.
Till suppleanter valdes Susanne Hedelius, Marianne Larsson, Ellinor Björkman
och Jan Helgesson. Nyval för de två sist nämnda. Samtliga valdes på ett år. De ska
tjänstgöra i nämnd ordning
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§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 valdes på ett år och är sammankallande. Irene Bergman kvarstår ett
år och valdes på två år och Christel Johansson valdes på ett år.

§17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Paus gjordes för att ge tillfälle att justera ett protokollsutdrag.

§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
under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling
men inte till beslut.
En motion om ändring av avgifterna för exteriörbeskrivning var i princip redan
behandlad under § 13.
En motion om att lokala öppna grupper ska kunna bildas för att skapa gemenskap
västgötaspetsägare emellan samt för att främja diskussioner i frågor som rör SKV
och våra hundar. Styrelsen var positiv och årsmötet beslöt att styrelsen ska
uppmuntra alla initiativ i den riktningen.
En motion angående utformningen av information om hälsostatus på klubbens
hemsida diskuterades livligt. Styrelsens förslag var att hänvisa frågan till
avelskommittén. Ellinor Björkman, Marit Cronquist och Marie-Anne Johansson
utsågs att hitta en praktisk lösning när avelskommittén gett sitt förslag och
styrelsen beslutat om detta.
Övriga punkter som mötet diskuterade:
Marie-Anne Johansson lyfta frågan om att det nog var dags att revidera de olika
vandringspriser som årligen delas ut vid årsmötena. Mötet uppdrog till styrelsen
att titta på detta och vid behov tillsätta personer som ansvarar för eventuell
uppdatering av statuter och framtagande av nya vandringspris.
Flera medlemmar uttryckte sin glädje över en fin tidning.
Ett förslag till plats för årsmöte i SKK:s lokaler framfördes.
Jenny Pleym gjorde reklam för BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning
hund.
Man ifrågasatte varför vi ska en speciell person för alla kontakter med utlandet.
Det naturliga är att den kommitté som har något att tillföra eller fråga om själv tar
kontakt.
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§19.

Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och återlämnade klubban till Jan
Olausson.

Ett stort varmt tack till Maarit Sallanto och hennes vänner som ordnat så att ingen
behövde gå hungrig från årsmötet.
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