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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens 

Årsmöte 2011-03-05 Kungälvs Brukshundklubb, Kungälv 
 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna till årsmötet. Han 

informerade att avgående ordförande Elisabeth Asplund inte kommer att delta 

vid årsmötet och att samtliga i styrelsen sanktionerat detta. Därefter förklarades 

årsmötet öppnat. 

 

§2  Fastställande av röstlängd 

    Röstlängden fastställdes till 16 medlemmar. 

 

§3  Val av protokolljusterare och tillika rösträknare 

Till protokolljusterare, att jämte mötesordförande justera protokollet tillika 

rösträknare valdes Kerstin Petersson och Lars-Inge Persson. 

 

§4 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst då kallelse fanns med i Riesen Nytt  

nr 4/2010 samt på hemsidan www.afrs.se .  

 

§5 Val av valberedningskommitté 

Till att förbereda val av valberedning enligt § 16 h) valdes Lena Ax-Jansson, 

Britt Munk och Agneta Blomqvist.  

 

§6 Val av mötesordförande och anmälan av sekreterare 

 Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Anders Dahlstedt. 

 Styrelsen anmälde Pia Vevle till mötessekreterare. 

 

§7 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 föredrogs och godkändes.  

 

Styrelsens ekonomiska rapport för räkenskapsåret 2010 föredrogs och kassören 

och vice ordföranden informerade om en rättelse i bokföringen med ett 

underskott om -46 227 kronor relaterade till minskade intäkter jämfört med 

budget avseende lägret i Kopparbo och medlemsavgifter. Revisorerna är 

informerade och rättelse kommer att ske under budgetåret 2011.  
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§9 Revisorernas berättelse 2010 

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§10 Fastställande av resultat och balansräkning  
Resultat och balansräkning fastställdes.  Ekonomiska dispositioner beslutades 

enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning. I detta beslut deltog inte 

styrelsens ledamöter. 

 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. I detta beslut 

deltog inte styrelsens ledamöter 

 

§12  Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande 

verksamhetsår 2011 samt inriktning för nästkommande år 2012 
Mötesordförande föredrog verksamhetsplanen för innevarande år och 

inriktningen för verksamheten år 2012.  

 

Vice ordförande Alf Karlström föredrog budgeten för innevarande år och 

inriktningen för 2012. Vidare informerades om styrelsens förslag att höja 

lägeravgiften för lägret i Kopparbo med 100: - per person. Om allt verksamhet 

genomförs enligt plan kommer AfRS att visa ett minusresultat vid utgången av 

år 2011. Dessutom informerades om att ett nytt konto ”medlemskap” upprättats i 

kontoplanen för att följa kostnadsutvecklingen av AfRS medlemskap i ISPO och 

Draghundssportförbundet. Medlemskap i ISPO innebär att svenska ekipage 

tillåts tävla om VM-titeln i IPO. Därutöver får AfRS delta vid internationella 

uppfödarkonferenser och därigenom ges möjlighet att följa den internationella 

utvecklingen av rasen. På motsvarande sätt är ISPO intresserad av den 

verksamhet som bedrivs i Sverige bl.a. av MH-test och hälsoprofiler.  

 

Därefter föredrogs inriktningen av budgetåret 2012 som är likvärdig år 2011. 

Det som skiljer är kostnadsökningar med bl.a. styrelsens förslag om höjda 

medlemsavgifter om 60: -. LO-områdena Riesen i Väst och Riesen i Syd har 

beslutat att utdebitera en medlemsavgift om 0: -. Ingen höjning är planerad att 

ske av lägeravgifterna för Kopparbolägret under år 2012.  

 

§13 Inkomna motioner med konsekvenser för ekonomin 

 Inga motioner hade inkommit. 

 

§14 Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår, 2011 

Vice ordförande Alf Karlström redogjorde för styrelsens förslag om en höjning 

av samtliga klubbmedlemsavgifter med 60: - per person.  
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§15 Fastställande av/beslut om: 

a) Årsmötet fastställde den framlagda verksamhetsplanen med budget för 

 innevarande år 2011 

b) Årsmötet fastställde det framlagda förslaget om inriktning av  

verksamheten för nästkommande år, 2012 

c) Årsmötet beslutade att medlemsavgiften höjs enligt styrelsens förslag med 

60: -.  

d) Inga motioner hade inkommit.  

 

 

§ 16 Val av:  
Inga förslag utöver valberedningens förekom. Valet av ordförande var enhälligt. 

 

a) Ordförande Alf Karlström Nyval 1 år 

b) Vice ordförande Bosse Nilsson Fyllnadsval 1 år 

c) Sekreterare Lotta Persson Kvarstår ytterligare 1 år 

d) Kassör  Carl-Erik Blomqvist Nyval 2 år 

e) Ledamot  Kerstin Petersson Kvarstår ytterligare 1 år 

   Pia Vevle  Nyval 2 år 

   Åsa Björk  Nyval 2 år 

f) 1:e Suppleant Maria Norrbom Omval 2 år 

       2:e Suppleant Gunilla Lindblom Fyllnadsval 1 år 

g) Revisorer  Bertil Hall   Omval 1 år 

   Bo Lennart Dahlin Omval 1 år 

       Revisorsuppleanter Nunne Bard  Omval 1 år 

   Hans Glamsare Omval 1 år 

h) Valberedning Lars-Inge Persson Sammankallande 

   Maud Tobiasson Ledamot 

   Anders Jansson Ledamot 

   Britt Munk  Suppleant 

 

i) Ombud jämte suppleant till årets förbundskongress uppdras till styrelsen att 

utse. 

 

 

§ 17 Omedelbar justering av § 15 och § 16 

 Årsmötet beslutade om omedelbar justering av § 15 och § 16.  

 

§ 18 Motioner 

 Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 19 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden hade hänskjutits till årsmötet eller i övrigt upptagits på 

dagordningen. 
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§19 a) Fastställande av Normalstadga för raskklubb inom Svenska 

Brukshundklubben 

Mötesordföranden informerade om innebörden av de nya stadgarna och 

återkopplade till första beslutet om stadgeändring som togs vid medlemsmötet i 

Kopparbo. Årsmötet fastställde enhälligt att protokollformuleringen från första 

beslutet om stadgeändring innehöll erforderliga delar såsom nedan. 

Presenterades förbundsstyrelsens förslag till ny Normalstadga för rasklubb. 

Presenterades styrelsens förslag till klubbens namn, styrelsens säte, antal 

ledamöter samt antalet suppleanter.  

  

Årsmötet beslutade enhälligt att anta ny Normalstadga för rasklubb med en nivå 

samt beslutade om i stadgan förekommande uppgifter:  

 

1. Rasklubbens namn: Svenska Riesenschnauzerklubben 

2. Styrelsens säte: Onsala/Kungsbacka 

3. Styrelsen ska bestå av: 

 Ordförande 

 Vice ordförande 

 Sekreterare 

 Kassör 

 Tre (3) ledamöter 

 Två (2) suppleanter 

 

Beslutet fattades enhälligt av årsmötet. Andra beslutet om stadgeändring.  

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  

 

§ 20 Övriga frågor 

Mötesordförande tackade för förtroendet att leda årsmötet och lämnade över 

ordet till nye ordförande Alf Karlström. 

 

Alf Karlström framförde årsmötets tack till mötesordförande och överlämnade 

present och blommor som en uppskattning på genomfört uppdrag.  

 

En mötesdeltagare föreslog styrelsen att arbeta för att uppfödare betalar in första 

medlemsavgiften i samband med valpförsäljning för att säkra medlemsantalet. 

Samtidigt ska valpköpare informeras om klubben och den verksamhet som 

bedrivs. 

 

Roland Olofsson, f.d. kassör, framförde synpunkter på medlemsregistret och 

nästa utvecklingsområde bör vara att det per automatik skickas ut ett 

välkomstbrev/hälsning till alla, både nya och gamla medlemmar, i samband med 

att (ny) medlemsavgift ska erläggas. Ordförande Alf Karlström lyfte även frågan 

om hur och när registervård genomförs, exempelvis visade uppgifterna vid ena 

kontrollen på ett medlemsantal som inte korrelerade med intäkterna. Vid en 
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senare kontroll ett par dagar senare visade sig att medlemsantalet hade minskat 

med ca 150 medlemmar. Mötesdeltagare poängterade även problematiken att ta 

bort avlidna medlemmar från registret vilket inneburit att dödsbon får 

betalningspåminnelser – något som uppfattas som obehagligt och onödigt. 

Mötesordföranden tar med sig synpunkterna på medlemsregistret till den 

centrala nivån.  

 

§20 a) Utvärdering av RAS, Rasspecifik Avelsstrategi 

Ordförande informerade att Charlotta Bergqvist arbetar med en sammanställning 

av RAS som därefter kommer att delas till ett antal personer för synpunkter. 

Gunnar Skatt har varit till stor hjälp i arbetet med framtagandet av mätbara mål. 

SBK vill att RAS ska beslutas av styrelsen och inte på ett medlemsmöte. Detta 

för att RAS ska vara ett levande dokument och erforderliga revideringar 

genomföras i närhet till uppkommet behov. RAS kommer att föredras på 

medlemsmötet i Kopparbo v28.  

  

§21 Avslutning 

Ordförande Alf Karlström avtackade avgående kassör, Roland Olofsson, för ett 

väldigt gott samarbete och ett förträffligt utförande av uppdraget som kassör 

varefter Alf överlämnade en blomstercheck och en middag för två.  

 

Alf informerade att avgående ordförande Elisabet Asplund kommer att avtackas 

vid medlemsmötet i Kopparbo under v28.  

 

Avslutningsvis tackade Alf för förtroendet att överta ordförandeskapet efter 

Elisabeth Asplund och avslutade årsmötet.  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Pia Vevle   Anders Dahlstedt 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

 

 

Kerstin Petersson  Lars-Inge Persson 

Protokolljusterare  Protokolljusterare

 


