SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens
Årsmöte 2014-03-01 på Tånga Hed, Vårgårda

Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna till årsmötet. Efter ett kort
anförande om klubbens verksamhetsår och årsmötets betydelse för den
demokratiska processen förklarades mötet öppnat.
§1

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 23 medlemmar.
a) Utse 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 årsmötesförhandlingarna valdes Lars Persson.

§3

Rasklubbens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Pia Vevle till mötessekreterare.

§4

Val av två justerare och tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Till protokolljusterare, att jämte mötesordförande justera protokollet tillika
rösträknare valdes Ulla Gustavsson och Annika Danielsson.

§5

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

§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst då kallelse fanns med i RiesenNytt
nr 4/2013 samt på hemsidan www.srsk.se .

§7

Fastställande av dagordning
§1a utgår från dagordningen (se ovan). Därefter fastställdes dagordningen.
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§8

Genomgång av:
a) Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från medlemsmötet i Kopparbo har publicerats på
www.srsk.se samt i RiesenNytt. Inga synpunkter framfördes från årsmötet
varefter protokollet godkändes av årsmötet och lades därefter till
handlingarna.
b) Rasklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte
På sid 15 under Draghundsektorn görs tillägget att det svenska ekipaget
representerades av Anna-Karin Lönn. Inga övriga synpunkter framlades
varefter verksamhetsberättelsen ansågs genomgången och lades till
handlingarna.
Därefter föredrogs uppfyllande av mål, varefter den ansågs genomgången
och lades till handlingarna.
c) Balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen föredrogs av kassören Carl-Eric Blomqvist
där han informerade att SRSK gjort en vinst vilket beror på att planerade
aktiviteter inte genomförts bl.a. aktivitets- och LO konferensen.
Efter avslutad diskussion beslutade årsmötet att balans- och
resultaträkningen var genomgången och de lades därefter till handlingarna.
d) Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§9

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
vinst eller förlust
Resultat- och balansräkningen fastställdes av årsmötet. Ekonomiska
dispositioner beslutades enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning. I
detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter.

§10

Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbstyrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var
enhälligt. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter.
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§11

Genomgång av rasklubbstyrelsens förslag avseende:
a) Mål
Mötesordföranden föredrog rasklubbsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan
2014 och inriktning 2015. Efter en kort diskusison om innehåll och
utställningsverksamhet godkändes styrelsens förslag. Därefter lades
Verksamhetsplanen till handlingarna.
Alf Karlström föredrog rasklubbstyrelsens förslag till Mål och Inriktning
2014. Därefter lades de till handlingarna.
b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget
för det närmaste följande verksamhetsåret
Carl-Eric Blomqvist föredrog rambudgeten för innevarande år. På konto
4261 har styrelsen budgeterat för en träff med LO/aktivitetsombud liknande
den som hölls för två år sedan. Efter en kort diskussion beslutade årsmötet
att budgeten ligger fast.
Rambudgeten för 2014 godkändes och lades till handlingarna.
c) Medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår
Ordföranden Alf Karlström redogjorde för styrelsens förslag om en
oförändrad klubbmedlemsavgift för 2015 med undantag för eventuella
centrala höjningar.
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
a) Årsmötet fastställde den framlagda verksamhetsplanen med budget för
innevarande år 2014
b) Årsmötet fastställde det framlagda förslaget om inriktning av
verksamheten för nästkommande år, 2015
c) Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad enligt styrelsens
förslag

§13

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Inriktningen för rasklubbens verksamhet finns i Verksamhetsplanen. Fortsatt
utveckling av lägerverksamheten i rasklubben och dess LO. Utöka aktiviteter
som utförs i varje län av utsedda aktivitetsombud. Utökad PR/info verksamhet
om rasklubben vid utställningar, bruks-SM mm.
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§14

Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Inga förslag utöver valberedningens förekom. Valet av ordförande var enhälligt.
a)
b)
c)
d)
e)

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

f) 1:e Suppleant
2:e Suppleant

Pia Vevle
Hans Gunnarsson
Petra Magnusson
Carl-Erik Blomqvist
Kerstin Petersson
Mathilda Gabre
Annika Holmgren
Maria Norrbom
Annika Danielsson

Nyval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Kvarstår ytterligare 1 år
Omval 2 år
Kvarstår ytterligare 1 år
Fyllnadsval 1 år
Kvarstår ytterligare 1 år
Nyval 2 år

g) Ombud jämte suppleant till årets förbundskongress uppdras till styrelsen att
utse.

§15

§16

Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9
a) Revisorer
Anders Falk
Christer Holmström
Revisorsuppleanter
Peter Mattsson
Mikael Wiltander

Omval 1 år
Omval1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

Val av valberedning enligt § 10
a) Sammankallande
Annelie Skatt
b) Ledamot
Jenny Willman
c) Ledamot
Inget förslag

Omval 1 år
Kvarstår ytterligare 1 år
Nyval 2 år

Förberedande valberedning hade inga förslag att lämna till valberedning som
ledamot på nyval på 2 år. Ingen närvarande medlem åtog sig uppdraget att ingå i
valberedningen.
§17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 14 till 16.
Årsmötet beslutade enhälligt att hänskjuta val av ledamot till valberedning till
medlemsmötet i Kopparbo 2014. Årsmötet uttryckte önskemål att varje aktivt
LO har en representant i valberedningen om så är möjligt.

§18

a) Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 12.
Inga ärenden förelåg.
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§19

Avslutning
Mötesordföranden Lars Persson tackade för förtroendet att leda
årsmötesförhandlingarna och lämnande sedan över ordet till nye ordföranden Pia
Vevle.
Pia Vevle framförde årsmötets tack till Lars Persson och överlämnande
blommor som en uppskattning på genomfört uppdrag. En blomma överlämnades
även till sammankallande i valberedningen som en uppskattning på väl
genomfört uppdrag att hitta nya ledamöter till styrelseuppdraget.
Avgående ordföranden Alf Karlström, vice ordföranden Bo Nilsson och
sekreteraren Lotta Persson avtackdes med ett presentkort och blommor av Pia
Vevle.
Avslutningsvis tackade Pia Vevle för förtroendet till ordförandeskapet och
avslutade därefter årsmötet.

Justeras:

Pia Vevle
Mötessekreterare

Lars Persson
Mötesordförande

Ulla Gustavsson
Protokolljusterare

Annika Danielsson
Protokolljusterare
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