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Årsmötesprotokoll vid ordinarie årsmöte med Sv Basset
Fauveklubben i Strängnäs 2013-03-09
1. Justering av röstlängden.
9 medlemmar och 1 icke medlem närvarande.
2. Val av ordförande för mötet.
Sittande ordförande Roberto Gonzalo valdes som mötesordförande.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Kenneth Kullinger valdes som sekreterare vid mötet.
4. Val av två justerare tillika rösträknare.
Ulf Andersson och Kurt Johansen valdes.
5. Beslut om närvaro- yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Karl-Åke Gustafsson närvarande med yttranderätt men ej rösträtt.
6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
Kallelse har skett på stadgeenligt sätt via hemsidan och via mail till medlemmar som
anmält mailadress.
7. Fastställande av dagordning. (anmälan övriga ärenden att hänskjuta till punkt
17)
Dagordningen fastställdes. Inga övriga ärenden framfördes.
8. Styrelsens och arbetsgruppernas årsredovisning.
a. Verksamhetsberättelse inkl arbetsgruppernas verksamhetsrapporter 2012.
b. Ekonomisk balans och resultatredovisning 2012.
c. Revisorernas berättelse.
Rapporterna enligt ovan föredrogs och förklarades av ordförande och kassör. Efter en
kort diskussion godkändes samtliga rapporter och lades till handlingarna.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om uppkommen
förlust.
Balans och resultaträkning fastställdes. Uppkommen förlust överförs i ny räkning.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Punkten behandlades under punkt 8a ovan. Se verksamhetsberättelsen avsnitt 9
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11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för veksamhetsåret.
12. Beslut om verksamheten 2013.
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013.
b. Beslut om avgifter för 2014.
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2013.
Punkterna a-c ovan föredrogs. Bl. a. framhölls satsningen på Fauvebladet och
utökning av introduktionsdagar på drevprov.
Förslaget till verksamhetsplan godkändes.
Förslag att höja medlemsavgiften för huvudmedlem till 200 kr godkändes. Avgiften på
50 kr för familjemedlem bibehålls.
Den föreslagna rambudgeten godkändes.
13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av
ordförande, ledamöter och suppleanter enl § 8 i stadgarna.
a. Beslut om antal ledamöter.
Beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter
b. Val av ordförande på 1 år.
Som ordförande valdes Roberto Gonzalo på 1 år
c. Val av ledamöter.
Kenneth Kullinger, ordinarie ledamot valdes på 2 år
Anders Eriksson, ordinarie ledamot valdes på 2 år
Annika Skogsman, ordinarie ledamot valdes på 2 år
d. Val av suppleanter.
Christina Forsgren, suppleant på ett år
Britt-Marie Karlsson, suppleant på 1 år
Utöver detta består styrelsen av
Katarina Ecklein, ordinarie ledamot med ett år kvar
Ulf Andersson, ordinarie ledamot med ett år kvar
14. Val av revisor och revisorsuppleant
Jan-Erik Sjömilla, revisor på 1 år
Ulrik Karlsson, revisorsuppleant på 1 år
15. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna.
Håkan Hemäng, sammankallande valdes på 1 år
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Hans Gustavsson, vald på 2 år
Dessutom består valberedningen av
Anders Bjurström, ett år kvar
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Beslutades att punkterna 13-15 är omedelbart justerade.
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.
a. Motion 1 (från styrelsen): Ny hälsorapportering/hälsoredovisning
Motionen antogs av årsmötet
b. Motion 2 (från styrelsen): Årets Klubbhund Utställning
Motionen avslogs av årsmötet.
Däremot gav årsmötet styrelsen 2 st uppdrag:
- Tydliggör reglerna för årets klubbhund och se över inrapporteringsrutinerna i
syfte att förenkla för de som lämnar in och för den som ska räkna ut årets
klubbhund.
- Se över möjligheten att införa en kampanj för att stimulera till utställning
liknande den som finns för drevprov.

18. Mötet avslutas av klubbens valda ordförande (inkl eventuell prisutdelning och
avtackningar).
Roberto tackade samtliga närvarande för deltagandet och mötet avslutades med
prisutdelning till närvarande vinnare i årets klubbhund och diplomutdelning till
deltagare i drevkampen.
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----------------------------------------Roberto Gonzalo, mötesordförande

----------------------------------------Kenneth Kullinger, mötessekreterare

----------------------------------------Ulf Andersson, justerare

----------------------------------------Kurt Johansen, justerare

