Årsmötesprotokoll vid ordinarie årsmöte med
Svenska Basset Fauve-klubben
på Erlandsforsgården, Borlänge
2017-03-11
1. Justering av röstlängden
14 medlemmar
2. Val av ordförande för mötet
Mats Stenmark, representant från SKK valdes som mötesordförande.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Katarina Ecklein valdes som protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare tillika rösträknare
Christina Forsgren och Ulrik Karlsson valdes att justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Mötet beslöt att närvarande icke medlemmar hade yttranderätt, men icke rösträtt.
6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Kallelse har skett på stadgeenligt sätt via inbjudan i Fauvebladet dec-numret och även
via hemsidan.
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
8. Styrelsens och arbetsgruppernas årsredovisning
a. Verksamhetsberättelsen inklusive arbetsgruppernas verksamhetsrapporter 2016
föredrogs och lades till handlingarna.
b. Ekonomisk balans- och resultatredovisning 2016 föredrogs och lades till handlingarna.
c. Revisorernas berättelse 2016 föredrogs och lades till handlingarna.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans och resultaträkning fastställdes.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen
Inga uppdrag hade getts styrelsen under 2016
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
12. Beslut om verksamheten 2017
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017
Mötet godkände förslaget för verksamhetsplanen
b. Beslut om avgifter för 2017 och 2018
Mötet beslöt att medlemsavgifterna skulle vara oförändrad för 2017 och 2018
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2017
Den föreslagna rambudgeten godkändes.

13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av
ordförande, ledamöter och suppleanter enligt § 8 i stadgarna
a. Beslut om antal ledamöter
Mötet beslutade att styrelsens sex ordinarie ledamöter och två suppleanter ska kvarstå.
b. Val av ordförande på 1 år
Till ordförande på 1 år valdes Fredric Zetterheim, omval
c. Val av ledamöter
Anna Wikingsson, omval på 2 år
Hans-Erik Bertilsson, nyval på 2 år
d. Val av suppleanter
Peter Sköld, nyval på 1 år
Anna Bäcklund, omval 1 år
Utöver sitter Katarina Ecklein, Annelie Kling samt Annethe Nilsson
som ordinarie ledamöter med 1 år kvar.

14. Val av revisor och revisorsuppleant
Jan-Erik Sjömilla, revisor, omval på 1 år
Ulrik Karlsson, revisorssuppleant, omval på 1 år
15. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna
Kurt Johansen, sammankallande omval på 1 år
Christina Forsgren, omval 1 år
Pernilla Fauhler, nyval på 2 år

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Det beslutades om omedelbar justering av punkterna 13-15
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som inlämnats i tid
enligt § 8, mom 5. Motioner och ärenden, samt ärenden som väcks på årsmötet men inte
inkommit i tid och som, om årsmötet så beslutar, kan tas upp för behandling men inte
till beslut.
Motion nr 1 – årsmötet avslog motionen i sin helhet. Årsmötet gav dock styrelsen i uppdrag att
formulera en fråga och ett ifrågasättande till SBAK angående godkända viltslag vid drevprov.
Denna fråga skall då ej specifikt gälla vildsvin utan även andra idag ej godkända viltslag.
Motion nr 2 – årsmötet biföll motionen, så att det är SKK´s regler som gäller vid annonsering av
valpkullar via hemsidan, samt att den som vill annonsera skall vara medlem i klubben. Styrelsen
föreslog vidare att annonsering skall vara kostnadsfri för medlem som vill annonsera.

18. Mötet avslutas av ordförande
Mötesordförande Mats Stenmark tackade samtliga närvarande för deltagandet och mötet
avslutades.
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__________________________
Mats Stenmark, mötesordförande

___________________________
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__________________________
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_____________________________
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