
Protokoll fört vid SKV:s årsmöte 2019-03-23 i Jönköping

Närvarande: 33 medlemmar (se bifogad närvarolista)

Mötets öppnande
SKV:s ordforande Erik Stenkvist förklarade årsmötet öppnat.
Mötet ajournerades därefter för en intressant föreläsning av Nina Kjellerstedt om
akutsjukvård för hund.

§1. Justering av röstlängden.
Efter föreläsningen återupptogs årsmötet.
Kontroll av att närvarolistan upptog samtliga 33 ntirvarande medlemmar. Dessutom
noterades 3 fullmakter som dock är ogiltiga enligt SKVs stadgar §7 Mom 3. Denna
paragraf är i enlighet med typstadgar för specialklubb inom SKK-organisationen.

§2. Val av ordförande för årsmötet.
Alf Andersson valdes och övertog klubban.

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Gunnel Alsterbrink anmälde s som mötessekreterare.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
rnötesordföranden skall justera protokollet.
Jan Helgesson och Jan Olausson valdes.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt
§ 7 mom.4.
Inga sådana personer (utöver mötesordföranden) fanns närvarande.

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

Fastställande av dagordningen.
Beslöts att fastställa den foreslagna dagordningen.

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

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 2020.
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§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
1: Motion från foregående årsmöte om att styrelsen skulle skriva ett regelverk för
valphänvisningen.
Styrelsen ansåg inget behov föreligga fcir ett skrivet regelverk.
2: En årsbok skulle vara klar till våren 2019. Den iir under arbete, men pga att det är
många år man måste hitta uppgifter från är allt inte klart ännu. Förhoppningsvis blir
årsboken tillgänglig senare under året
3: Databasen som håller på att byggas är ännu inte klar.

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

§12. 1: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag antogs. Noterades att i styrelsens förslag låg ett utökat bidrag till
BPH från hittillsvarande 300 kr bidrar SKV nu med 500 kr. Beslut om detta ökade
bidrag gäller med omedelbar verkan.
2: Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Styrelsens förslag antogs.
3: Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslöts om oförändrade avgifter. Kassören påpekade att avgiften för
gåvomedlemskap för utländska köpare ändrades förra året till 125 kr.

§13. Val av ordftirande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Tiil ordförande för ett år valdes lviats Bergiind (nyval).
Till ordinarie ledamöter valdes Marianne Larsson (omval), Kerstin Svenstrup
(nyval), Susanna Tvingby (nyval) och Maria Krång (nyval). Samtliga valdes på två
ät.
Till suppleanter valdes Anita Whitmarsh (omval), Louise Wind (omval), Malin
Oberg (nyval) och (nyval) Lasse Österlund. Samtliga valdes på ett år. de ska
tjänstgöra i nämnd ordning.

§14. Val av fvå revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Som revisorer på ett år valdes Berith Uhldn Svensson (omval) och Charlotte
Andersson (nyval).
Som revisorssuppleanter omvaldes Karin Jonstad och Ulla Käck på ett år.

§15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Jan Helgesson (sammankallande) och Elina Sandquist valdes på ett år och Annika
Lundblad valdes på två år. Nyval på samtliga.

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Mötet förklarade § 13-§ 1 5 omedelbart justerade.

§17. 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.
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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 från Gunnel Alsterbrink hade inkommit.
Styrelsen instämmer i sak men föreslog avslag på motionen då de inte anser att
årsmötet ska besluta i ärendet.
Efter diskussion beslöt årsmötet att uppdra åt styrelsen att presentera ett förslag till
hur man vill hantera motionens yrkanden.
Gunnel Sandqvist åtog sig att påminna avelskommittön om att se till att information
om RAS kontinuerligt kommer in i klubbtidningen.
Styrelsen förslog att avelskommittdns förslag till ny RAS skulle remitteras till
medlemmarna för att sedan fastställas av styrelsen tidigast 201 9-05-01 .

Efter en livlig diskussion beslutades att uppmana medlemmarna att skriftligen (helst)
eller muntligen delge avelskommittdn sina synpunkter. Vid det planerade medlems-
och avelsmötet i höst ska man sedan diskutera om vad som är viktigt att få med i det
nya RAS-dokumentet. Som avelskommittdns sammankallande uttryckte det "Hellre
en försenat och bra RAS än ett snabbt och ofullständigt" (reservation för den exakta
ordalydelsen).
Styrelsens proposition om stadgeändring fastställdes av ett enigt årsmöte.
Det innebär att motioner till årsmötet i fortsättningen skall vara inlämnade senast
sista januari.

Mötets avslutande
Då den nye ordforanden inte hade möjlighet att närvara överlämnade mötesordförande
klubban till den avgående ordförande Erik Stenkvist.
Erik Stenkvist tackade deltagarna för deras engagemang. Avgående funktionärer
avtackades. Därefter forklarades mötet avslutat.

Efter årsmötet delade Marie-Anne Johansson ut vandringspriserna.

Vid protokoliet: Ordförande:
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