Protokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshunds årsmöte den
22 februari 2020 i Motell Vätterled Gränna.

1. Mötet öppnas.
Årsmötet öpnnades av ordförande Susanne Fagrell.
2. Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades och godkändes. 32 medlemmar var närvarande.
3. Val av ordförande för mötet.
Bo Edoff valdes till mötesordförande.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Eva Wieslander till protokollförare.
5. Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet.
Anna Dahl och Maja Lind valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av vald delegat/klubbens medlemmar och av
personer enligt §7 mom. 4 i stadgarna.
Bo Edoff och klubbmedlemmarna enligt röstlängd deltog på mötet. Utöver dessa inga andra
personer.
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
Årsmötet fastställde dagordningen.
9. Styrelsens årsredovisning med balans-och resultatredovisning , 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 2019 års resultat i ny
räkning.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.
Uppdatering av RAS beräknas vara färdigt under år 2020.

Styrelsen förklarade hur stipendiet fungerar.
Motioner till SGVK som vid bifall skickas för fortsatt behandling på SKKs fullmäktige.
Motion 5. Re: Digitala medlemskort. SKK kan inte prioritera frågan i dagsläget p.g.a. andra stora ITprojekt.
Motion 6. RE: Digitalisering av utställningskritiker. En nyutveckling av SKKs utställningsadministrativa
IT-stöd är omfattande. GDPR bör beaktas när kritiker görs tillgängliga.
Motion 7. Re: Fullcertad hund under två år.SGVK avslog motionen på sitt fullmäktige men av någon
anledning togs den ändå upp på SKKs KF. SGVK i egenskap av motionär drog tillbaka motionen då den
redan blivit behandlad.
12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
13.A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet fastställde styrelsens verksamhetsplan för år 2020 med tillägget att utställningen i Piteå är
den 17 juli 2020.
13.B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för år 2020 ska vara oförändrade nämligen 300kr för
huvudmedlemskap,100kr för familjemedlem, 380kr för utlandsboende och 150kr för
gåvomedlemskap.
13.C Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till rambudget.
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av en ordförande, sex ledamöter och en suppleant.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enl. §8 i stadgarna.
Ordförande: Susanne Fagrell

omval 1 år.

Ledamöter:

omval 2 år.

Catrin H Karlsson
Eva Wieslander

omval 2 år.

Magnus Elmvik

omval 2 år.

Irene Alvarsson

kvarstår 1 år.

Laila Redlund

kvarstår 1 år.

Renée Höglander

kvarstår 1 år.

Suppleant: Anette Almqvist

omval 1 år.

16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enl. §9 i stadgarna
Revisorer:

Jonna Tärnquist
Linn Pettersson

Suppleant: Angelica Lauth
Anki Hulting

nyval 1 år
nyval 1 år.
nyval 1 år.
nyval 1 år.

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

omval 1 år.

Ledamot:

Anna Majanemi

kvarstår 1 år.

Sofia Westergren Larsen

omval 2 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.
Inga motioner anmäldes till årsmötet 2020.
20. Propositioner från styrelsen.
Styrelsen föreslog Göran Cajhagen som hedersmedlem i klubben. Årsmötet beslutade enhälligt att
utnämna Göran Cajhagen till hedersmedlem i klubben.
21. Övriga ärenden.
Det diskuterades om det skall vara ett villkor för uppfödare att ge sina valpköpare gåvomedlemskap
för att få stå på uppfödarlistan.
22. Mötets avslutande.
Mötesordförande Bo Edoff lämnade över ordet till ordförande Susanne Fagrell som tackade
deltagarna och avslutade mötet.
.

____________________________________

__________________________

Bo Edoff, mötesordförande

Eva Wieslander, protokollförare

__________________________________

__________________________

Anna Dahl, justerare

Maja Lind, justerare

