Svenska Riesenschnauzerklubben
SBK:s rasklubb/avelsavdelning för Riesenschnauzer

Protokoll fört vid Svenska
Riesenschnauzerklubbens årsmöte 2016-03-05 på
Sölvesborgs brukshundklubb

Mötets öppnande
Hans Gunnarsson hälsade alla välkomna till dagens möte.

1§ Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 18 medlemmar.
a) Utse en arbetsgrupp som tar fram förslag till valberedning
Årsmötet beslutade att frågan utgår och hänsköt fråga om valberedning till §
16.

2§ Val av mötesordförande
Till att leda årsmötet valdes Alf Karlström.

3§ Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Lennart Henning till mötessekreterare.

4§ Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera dagens protokoll
Till protokolljusterare, att jämte mötesordförande justera protokollet tillika
rösträknare valdes Eva Rosborg och Lena Norman.

5§ Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enl. §
7 moment 2
Ingen anmäld

6§ Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst då kallelse fanns publicerad på
hemsidan www.srsk.se i december 2015 samt i särskilt utskick .

7§ Fastställande av dagordning
§1a utgår från dagordningen (se ovan). Därefter fastställdes dagordningen.

8§ Genomgång av:
a) Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
b) rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes med följande
rättelse: ” Riesenschnauzer – SM arrangerades av Riesen i syd i samarbete
med Karlskrona Brukshundklubb.”
c) Resultat och balansräkning
Dokumenten lästes igenom.
d) Revisorernas berättelse
Ingen revisionsberättelse är upprättad då revisorerna inte erhållit
underlaget från kassören ännu.

9§ Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
disposition av vinst eller förlust.
Mötet kan inte fastställa balans- och resultaträkning p.g.a. ej genomförd
revision och indikeringar gällande att vissa omkonteringar erfordras. Mötet
beslutade att 2015 års resultat överförs i ny räkning efter godkänd revision.

10§ Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
Hänskjutes till nästkommande medlemsmöte när revisionsberättelsen är klar.

11§ Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a) Mål
Mötesordföranden föredrog rasklubbsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2016
och inriktning 2016. Efter en positiv diskussion kring de nya mätbara målen
godkändes styrelsens förslag. Därefter lades Verksamhetsplanen till handlingarna.

b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget
för det närmaste följande verksamhetsåret
Efter en kort diskussion beslutade årsmötet att budgeten ligger fast. Rambudgeten
för 2017 godkändes och lades till handlingarna.
c) Medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår

Beslöts att medlemsavgiften 2017 lämnas oförändrad
d) Andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamheten eller ekonomin
Inga ärenden förelåg.

12§ Beslut i ärenden enligt punkt 11
Beslutade årsmötet att budgeten ligger fast med följande tillägg: Ytterligare 80
000 kronor att disponera för att uppnå uppsatta mål samt 5000 i budgeterade
sponsringsintäkter. För Rambudgeten 2017 ökas underskottet med 5 % .
Godkändes och lades till handlingarna. Beslutet var enhälligt

13§ Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda
mål.
Informationen erhållen i samband med genomgången av Verksamhetsplanen.

§14 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Inga förslag utöver Valberedningens förslag inlämnades. Samtliga val var
enhälliga.
Styrelsen 2016: Ordförande Hans Gunnarsson omval 1 år
Vice ordförande Lars Bivstedt omval 2 år
Sekreterare Lennart Henning omval 2 år
Ordinarie ledamot Charlotta Bergqvist nyval 2 år
Suppleant Peter Lind nyval 2 år
Övriga styrelsemedlemmar: Kassör Staffan Björk 1 år kvar
Ordinarie ledamot Mikael Wiltander 1 år kvar

Ordinarie ledamot Nina Finstad 1 år kvar
Suppleant Andrea Collin 1 år kvar

15§ Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9
Samtliga val var enhälliga
Ordinarie revisor Anders Falk Omval 1 år
Christer Holmström Omval 1 år
Revisorssuppleant Peter Mattsson Omval1 år
Marie Broholmer Omval 1år

16§ Val av valberedning enligt § 10
Till ordförande för 1 år valdes Tommy Rosborg. Val av övriga i valberedningen
hänsköts till medlemsmötet i Kopparbo med en uppmaning till RIV och SSLO att
ta fram varsin kandidat till valberedningen.

17§ Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 14 till 16.

18§ Beslut om rasklubbsstyrelsen förslag i ärenden samt motioner
som inte behandlats under punkt 12. Väcks vid årsmötet förslag i
ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om
mötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till
beslut.
Inga ärende anmälda.

19§ Avslutning
Mötesordföranden Alf Karlström tackade för förtroendet att leda
årsmötesförhandlingarna och lämnande sedan över ordet till ordföranden Hans
Gunnarsson.
Avslutningsvis tackade Hans Gunnarsson för förtroendet till ordförandeskapet
och avslutade därefter årsmötet.

Vid Protokollet:
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Protokolljusterare

