
Protokoll fört vid SKV:s årsmöte 2017-03-25 i Jönköping

Närvarande: 27 medlemmar (se bifogad närvarolista)

§1 Mötets öppnande
SKV:s ordförande Jan Olausson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Justering av röstlängden.
Kontroll av att närvarolistan upptog samtliga 27 närvarande rnedlemmar.

§3. Val av ordförande för årsmötet.
Liz-Beth Carlsson Liljeqvist 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.
Marianne Larsson ocl-i Gumel Sandquist valdes.

§6. Beslut om nän,aro- och -vttranderätt förutom av medlem och av personer enligt
§ 7 mom.4.
Inga sädana pclsouer (Lltövcr mötesoi'iilbranricn) farins närvararrde. iviötesoiriför'arr-
den bevil j ades 1'ttranderätt.

§7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
Mötet var utivst i god tid både i mediemstidningen och på hemsidan.

§8. Fastställande av dagordningen.
Beslöts att faststäl1a den löreslagna dagordningen.

§9. Styrelsens verksamhctsberättelse metl balans- och resultaträkning, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Ordförande frågade på er-r sida i sänder i den utlagda verksamhetsberättelsen om där
fanns några oklarheter. Den godkändes och lades till handlingarna.
Ordforanden redogjorde för resultatrapporten, den godkändes och lades till
handlingarna.
Revisorernas berättelse lästes r.rpp.

§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 över-
föras i ny räkning för 2017.

§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Motion gällande sänkning av avgift för exteriörbeskrivning f-ör icke-medlemmar:
Beslut om att avgiften ska vara 100 kr/hund oavsett om man är medlem i SKV eller
inte. Samtidigt beslöts att detta även ska gälla vid vallanlagsprov. 
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Motion om att bilda grupper runt om i landet ...,.:
När någon kontaktat styrelsen - eller styrelsen på sociala medier sett något som
skulle kunna vara början till en lokal grupp - har vi på olika sätt uppmuntrat och gett
förslag till hur man kan göra.

Undertecknade medlemmar yrkar att upplysning om i-öräldradjurens hälsostatus
beträffande höfter och ögon ska fiamgå på SKV:s valphänvisning:
Avelskommittdn har arbetat med frågan och lagt tiam ett forslag och styrelsen har
beslutat i enlighet med forslaget.
Information om BPH, vallanlags- och exteriörbeskrivning inte lagts in på valpsidan
då det skulle innebära ett orimligt arbete för vår webmasGr. Deså.,ppgift.. iinns på
täckhundslistan. För andra hanar och för tikarna hänvisas till SKKs Huncl- eller
Avelsdata.

§12. Beslut onl ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Beslut om
A) styrelsens förslag till verksamhetsplan
B) styrelsens förslag till rambudget
C) medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Förslagen till såväl verksamhetsplan som rambudget godkändes.
Medlemsavgiften fastställdes fortsatt ti\l275 kr för fullbetalande medlem (300 kr
utomiands), i00 kr för famiijemedlem, 50 kr iör ungdomsmediem upp till i8 år.
Gåvomedlemskap till valpköpare kostar 100 kr och gäller ett år oavät om köparen
varit medlem tidigare eller inte. Går'omedlemskap kan ges även vid omplacering av
hund.
Avgiften for BPH subventioneras r.ned 300 kr/hturd även uncler 2017. Avgifien tör
såväl exteriörbeskrivning som vailanlagspror,är fortsatt 100 kr oa,r.sett om äsaren är
medlem eller ej

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sfyrelsen enligt § 8
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Till ordforande for ett år valdes Erik Stenkvisi.
Till ordinarie ledamöter valdes Marianne Larsson" Elina Sanclqvist. Susanne
Hedelius och Jan Helgesson. Nyval f'ör samtliga på två år.
Ti11 suppleanter valdes Jonna Kanerva, Isabell Skarhall, Gum Jacobsson och Gunilla
Björkman' Nyval på ett år for sarntliga. De ska tjänstgöra i nämnd ordning.

§15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Omval som revisorer på ett år för Berith Uhlön Svensson och Hans G Bengtsson.
Omval som revisorssuppleant för Uila Käck. Nyval för Ewa Elke Sundin. Båda valda
på ett år.

§16. Val av valberedning enligt s l0 i dessa stadgar.
Jenny Gustafsson (samtnankallande) och Gunnel Sandquist valdes på ett år och
Ingegerd Metz valdes på två år. Nyval på samtliga.
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§17.

§18.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.
Mötet forklarade § 1 3-§ 1 6 omedelbarl jusrerade.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av
medlemmarna anmälts till stvrelsen 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.
Inga motioner hade inkommit.

Mötets avslutande
Mötesordförande ör,erlätnnade klubban til1 den nyvalde ordlörande Erik Stenkvist.
Erik Stenkvist tackade f'ör f-örtroendet, presenterade sig och de frågor han ansåg
viktigast: lorst och främst avelsarbetet men också det interna arbetet. att alla arbetar.
Därefter forklarade han mötet avslutat.

§1e.

Vid protokollet:
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,Gilnnel 
Alsterbrink

Justerat:
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Marianne Larsson

Ordförande:
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