Protokoll för Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshunds årsmöte den 24
februari 2019 i Göingehus, Hässleholm.

1. Mötet öppnas.
Årsmötet öppnades av vice ordförande Maja Lind, som hälsade alla välkomna. 2.Justering av röstlängd.
Röstlängden justerades och godkändes. 37 medlemmar var närvarande.
3 .Val av mötesordförande.
Ove Johansson valdes till mötesordförande
4. Styrelsens anmälan om protokollförare.
Styrelsen anmälde Eva Wieslander till protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet.
Catrin H Karlsson och Ewa Osterman valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat/klubbens medlemmar och personer
enligt §7 mom 4.
Ove Johansson och klubbmedlemmarna enligt röstlängd deltog på mötet. Utöver dessa inga andra
personer.
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
Årsmötet fastställde dagordningen.
9.Styrelsens årsredovisning med balans-och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
samt revisorernas berättelse.
Årsmötet godkände styrelsens redogörelse.
10. Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Årsmötet godkände styrelsens balans-och resultaträkning och att föra över 2018 års vinst till ny räkning.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Motion gällande inköpsrutin/fakturahantering.
Det är idag åtgärdat.
Motion gällande efterbeställningar av kalendrar.I år har kalendrar skickats till alla aktivitetsombud. Det
fanns även möjlighet att köpa kalendrar i rasmontrarna på My Dog och Stockholmsutställningen och det
finns fortfarande kalendrar till försäljning.

Motion gällande kontaktperson till aktivitetsgrupperna.
Två styrelsemedlemmar är nu kontaktpersoner för aktivitetsgrupperna.
Därmed sagt är förra årets uppdrag genomförda.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2018.
13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet fastställde styrelsens verksamhetsplan för år 2019 med tillägget att uppdatera RAS
dokumentet.
13 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag till rambudget år 2019 med tillägget att budgetera 10.000:- till
uppdateringen av RASdokumentet.
13 C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att avgifterna för år 2019 skall vara oförändrade nämligen 300:- för
huvudmedlemskap,familjemedlem 100:-,utlandsboende 380:- och gåvomedlemskap 150:-.
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av en ordförande, åtta ledamöter och två suppleanter.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt §8 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Ordförande:
Susanne Fagrell
Ledamöter:
Magnus Elmvik
Irene Alvarsson
Laila Redlund
Reneé Höglander
Eva Wieslander
Agneta Wändell
Catrin H Karlsson
Linda Heintie
Suppleanter:

omval 1 år.
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år.
nyval 2 år.
k varstår 1 år
k varstår 1 år
k varstår 1 år
k varstår 1 år

1. Anette Almqvist
nyval 1 år.
2. Monica Larsson nyval 1 år.
16. Val av två revisorer och två suppleanter enligt §9 i stadgarna.
Revisorer
Sandra Lindhagen
omval 1 år.
Lisbeth Eriksson-Niss omval 1 år
Revisorsuppleanter

Siw Synnerman Nordström

omval 1 år

Gunilla Thynell

nyval 1 år

17. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna.
Sammankallande:
Monica Rehnberg

omval 1 år.

Ledamöter:
Anna Majaniemi
nyval 2 år.
Sofia Westergren Larsson kvarstår 1 år.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-17.
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 14-17.
19. Motioner som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Motioner 1,2,3,4 och 16
hänvisas till resultatet av arbetet som styrelsen och avelsråden skall göra för att uppdatera RAS
dokumentet.
Motion 5 angående digitala medlemskap.
Styrelsen skickar motion till SGVK för vidarebefordran till SKK.
Motion 6 angående digitalisering av utställningskritiker.
Styrelsen skickar motion till SGVK för vidarebefordran till SKK.
Motion 7 angående fullcertning av hund under två år.
Styrelsen skickar motion till SGVK för vidarebefordran till SKK.
Motion 8 angående plats för rasspecial.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion 9 angående tidigare bifallna motioner.
Årsmötet beslutade att avslå motionen. Beslutslogg upprättas från år 2019.
Motion 10 angående ambulering av årsmöten.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion 11 angående uppdatering av webbsidan, Köpa Hund under DSG och valphänvisning.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion 12 angående gällande ålder vid parning.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion 13 angående stubbsvans.
Årsmötet beslutade att avslå motionen. Hänvisar till RAS uppdatering.

Motion 14 angående användning av hundar från Danmark trots okänt HD-status. Årsmötet beslutade att
avslå motionens samtliga yrkanden.
Motion 15 angående register av sjukdomar för DSG.
Årsmötet beslutade att avslå motionen. Arbetsgruppen för avelsfrågor undersöker om detta är möjligt
enligt GDPR.
Proposition 1 angående inrättning av fond för utbildning.
Årsmötet bifaller 50.000:- för instiftande av en utbildningsfond men yrkar att styrelsen förtydligar hur
fonden skall fungera.
Proposition 2 angående uppfödarlista.
Årsmötet beslutade att avslå propositionen.
21. Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden togs upp av årsmötet.
22. Mötets avslutande. Mötesordförande överlämnade ordet till Maja Lind som tackade alla
närvarande och avslutade möte

--------------------------------Ove Johansson
Mötesordförande

----------------------------------Eva Wieslander
Protokollförare

--------------------------------Catrin H Karlsson
Justerare

-----------------------------------Ewa Osterman
Justerare

