Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Svenska Shetland Sheepdog
Klubben den 25 mars 2018 i Örebro
§1. Mötets öppnande
Ordförande Birgit Andersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar
mötet öppnat.
§2. Justering röstlängden
Den upprättade närvaroteckningen upplästes 44 medlemmar var närvarande.
Mötet beslutar fastställa röstlängden.
§3. Val av ordförande för årsmötet
Föreslogs att Lennart Ståhle väljs till ordförande för mötet.
Mötet beslutar att välja Lennart Ståhle till ordförande.
§4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Birgit Andersson anmäler att styrelsen utsett Gerd Larsson till att föra protokoll
vid mötet.
§5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Anna Uthorn och Ulrika Nordieng
föreslås och väljs att vara justeringspersoner och rösträknare.
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt
stadgans §7 mom.4
1 person Sigfrid Weise är ej medlem beviljas närvaro- och yttranderätt.
§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Ordf. Birgit Andersson meddelar att mötet utlysts i nr 4 i klubbens tidning
Sheltiebladet, på klubbens hemsida (www.sssk.org) samt på Face Book.
Årsmötet har således i god tid varit utlyst.
Årsmötet fastställer att årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
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§8. Fastställande av dagordningen
Mötet beslutar att fastställa föreliggande dagordning.
§9. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor, rapport om förvaltning av
Sheltiefonden samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning föredrogs.
Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen samt balans – och
resultaträkning till handlingarna.
Avelskommitténs verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.
Sheltiefondens Verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.
Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om, enligt
dessa, uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen och uppkommen vinst
överförs i ny räkning.
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Då inga anmärkningar mot styrelsens förvaltning av klubben har framkommit
föreslår mötesordförande, i enlighet med revisorernas förslag, att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
§12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018
Årsmötet godtog styrelsens förslag om verksamhetsplan.

§12 b Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2018.
Styrelsen föredrar förslag till rambudget för 2018.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över kostnaden för avelskonferensen. Det
kan innebära att kostnaden kan öka i förhållande till budgeten.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till rambudget för 2018.
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§12 c Beslut om medlemsavgifter för 2019
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2019
Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna är oförändrade.

§13 a Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
7 ledamöter varav en ordförande samt 2 suppleanter
§13 b Val av ordförande
Valberedningen föreslår att Birgit Andersson väljs som ordförande för ett år.
Årsmötet beslutar enhälligt att välja Birgit Andersson till ordförande för ett år
(2019)
§13 c Val av 3 ledamöter för 2 år
Valberedningens förslag på att välja Ulla Sohlin, Carola Verngren och Christina
Öjergren till ledamöter på 2år. Årsmötet valde dessa till ledamöter på 2 år.
§13 d Val av 2 suppleanter för 1 år
Valberedningens förslag på att välja Maria Danielsson och Patricia Nord. Fler
förslag kom att välja Sinnica Wahlinder och Birgitta Åhman. Sluten omröstning
företogs och efter rösträkning erhöll: Maria Danielsson 30 röster, Patricia Nord
28 röster, Sinnica Wahlinder 13 röster, Birgitta Åhman 15 röster. Så valdes
Maria Danielsson och Patricia Nord till suppleanter på 1 år.
§13 e Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Årsmötet beslutar att tjänstgöringsordningen ska vara:
1:a Maria Danielsson 2:a Patricia Nord
§14 Val av två revisorer och revisorsuppleanter för ett år
Valberedningen föreslår omval på Volker Uschpilkat och omval på AnnCharlotte Blid.
Samt att Hans-Ove Aldenbrink och Dagny Söderström (omval på bägge) väljs
till revisorsuppleanter för ett år
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Årsmötet beslutar att välja: Volker Uschpilkat och Ann-Charlotte Blid till
revisorer för ett år
Årsmötet beslutar att välja: Hans-Ove Aldenbrink och Dagny Söderström till
revisorsuppleanter på ett år.

§15 Val av valberedning
Årsmötet föreslår att Johnny Andersson, Gun Pettersson, Britt Löfgren ingår i
valberedningen
Årsmötet beslutar att välja Johnny Andersson och Britt Löfgren på1år och Gun
Pettersson på 2 år. Johnny Andersson väljs som sammankallande.
§16 Beslut om omedelbar justering
Mötesordförande föreslår att §§ 13 – 15 justeras omedelbart.
Årsmötet beslutar att omedelbart justera §§ 13 – 15.
§17 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§20 Mötets avslutande
Ordförande Birgit Andersson tackade Lennart Ståhle för gott utfört uppdrag och
fann årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Mötets ordförande

……………………………..
Gerd Larsson
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Lennart Ståhle

Justeras
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……………………………...

Anna Uthorn

Ulrika Nordieng

Sida 4

Sida 5

