Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund,
org nr 802437-2073
Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal,
Linghem

§ 1 Årsmötets öppnande.
Ordföranden John Sigve Berg inledde mötet. Därefter hälsades alla välkomna och mötet
förklarades öppnat.

§ 2 Justering av röstlängd.
Röstlängden justerades och godkändes. Antalet röstberättigade medlemmar var 31 st.

§ 3 Val av ordförande att leda årsmötet.
Till mötesordförande valdes Per-Inge Johansson.

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Barbro Härse.

§ 5 Val av två personer som jämte mötesordföranden skall justera protokollet och tillika
tjänstgöra som rösträknare.
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Maja Lind och Ulrika Talts.

§ 6 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
På årsmötet fanns klubbens medlemmar och mötesordföranden Per-Inge Johansson, utöver det
inga fler personer.

§ 7 Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet fann att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
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§ 8 Fastställande av dagordningen.
Årsmötet fastställde dagordningen.

§ 9 Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas redovisning.
Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning,
revisionsberättelse samt arbetet med avelsfrågor redovisades.
Årsmötet beslöt
att man tagit del av årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

§ 10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslöt
att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning
att föra över 2015 års vinst till ny räkning.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Ordföranden John Sigve Berg redogjorde för styrelsen uppdrag från förra årsmötet.
Frågan om styrelsens offertförfrågan gällande klubbtidningen Gårdshunden väcktes.
Årsmötet beslöt att en ny offertförfrågan ska göras under 2016 där minst fem större tryckerier
ska ingå. Anledningen är att tidigare offertförfrågningar inte varit tillräckliga.

§ 12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet beslöt
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2016.
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§ 13 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Årsmötet beslöt
att godkänna styrelsens förslag till rambudget för år 2016.

§ 13 C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslöt
att fastställa oförändrad medlemsavgift för år 2017, 270 kr för huvudmedlemmar och 80 kr för
familjemedlemmar, samt 370 kr för utlandsboende medlemmar. Gåvomedlemskap fastställs
oförändrat till 125 kr.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Årsmötet beslöt
att styrelsen ska bestå av en ordförande, åtta ordinarie ledamöter samt en suppleant.

§ 15 Val av ordförande och ordinarie ledamöter i enlighet med RDSG:s stadgar §8
Vid val av ordförande förelåg valberedningens förslag att välja John Sigve Berg
Årsmötet beslöt enhälligt
att välja John Sigve Berg

Ordförande, omval, mandatperiod 1 år.

Vid val av ledamöter förelåg valberedningens förslag att välja Barbro Härse, Berit Lindenger,
Fredrik Lövgren och Siw Synnerman Nordström till ordinarie ledamöter på två år samt AnnaClara Halleröd och Anna Majaniemi som ledamöter på fyllnadsval ett år. Dessutom valdes Sara
Agemark som suppleant på ett år
Årsmötet beslöt
att välja Barbro Härse
att välja Anna-Clara Halleröd
att välja Anna Majaniemi
att välja Berit Lindenger
att välja Fredrik Lövgren
att välja Siw Synnerman Nordström
att välja Sara Agemark

Ledamot, omval, mandatperiod 2 år
Ledamot, fyllnadsval, mandatperiod 1 år
Ledamot, fyllnadsval, mandatperiod 1 år
Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år
Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år
Ledamot, omval, mandatperiod 2 år
Suppleant, nyval, mandatperiod 1 år

Följande ledamöter har ett år kvar på mandattiden: Åsa Lundgren och Laila Redlund.
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§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter i styrelsen enligt § 9 i dessa stadgar.
Vid val av revisorer och revisorssuppleanter förelåg valberedningens förslag att välja Tina
Bosrup, Jonna Tärnqvist, Sofie Bäckman och Stefan Alvarsson.
Årsmötet beslöt
att välja Tina Bosrup
att välja JonnaTärnqvist
att välja Sofie Bäckman
att välja Stefan Alvarsson

Revisor, omval, mandatperiod 1 år
Revisor, omval, mandatperiod 1 år
Revisorssuppleant, omval, mandatperiod 1 år
Revisorssuppleant, omval, mandatperiod 1 år

§ 19 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet beslöt
att välja Bengt Åke Bogren
att välja Maja Lind

Sammankallande, omval, mandatperiod 1år
Ledamot, nyval, mandatperiod 2 år

Följande ledamot har ett år kvar på mandattiden: Anne Hansson

§ 20 Beslut om omedelbar justering av §§ 14 -19.
Årsmötet beslöt
att omedelbart justera §§ 14-19.

§ 21 Motioner som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen.
Motion 1 och 2 – Fördela arbetet med hjälp av lokala grupper i rasklubben
Årsmötet beslöt
att avslå motionerna enligt styrelsens förslag.
att bilda en arbetsgrupp som utreder möjligheten att bilda lokala föreningar/underföreningar till
RDSG.

Motion 3 – Förbättra rasklubbens ekonomi
Årsmötet beslöt
att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
att ge nästkommande styrelse i uppdrag att se över möjligheten att lägga ut tidningen digitalt
till de medlemmar som så önskar.
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Motion 4 och 5 - Den ärftliga sjukdomen cystinuri
Årsmötet beslöt
att avslå det första yrkandet enligt styrelsens förslag.
att ge nästkommande styrelse i uppdrag att kartlägga förekomsten av cystinuri i rasen.
Årsmötet beslöt
att avslå det andra yrkandet enligt styrelsens förslag.
att informera i Gårdshunden om uppdraget att kartlägga förekomsten av cystinuri i rasen.
att ge ordentligt utrymme åt en artikel om cystinuri när den inkommit till redaktionen.
Årsmötet beslöt
att avslå det tredje yrkandet enligt styrelsens förslag.

Motion 6 - Möjlighet att rösta via ombud på årsmötet
Årsmötet beslöt
att avslå motionen eftersom yrkandet ej är förenligt med RDSGs stadgar §7 moment 3.

Motion 7 - Uppfödarlistan på RDSGs hemsida
Årsmötet beslöt
att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
att styrelsen ger en person i uppdrag att noga kontrollera alla ärenden som gäller eventuell
avstängning från uppfödarlistan på hemsidan.

Motion 8 - Att rasklubben begär av Svenska Kennelklubben att samtliga nordiska HD-resultat
medräknas vid beräkning av HD-index för rasen dansk-svensk gårdshund
Årsmötet beslöt
att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
att nästkommande års styrelse ges i uppdrag att driva frågan om en nordisk databas i samråd
med SGVK.
Motion 9 - att rasklubben för dansk-svensk gårdshund ombesörjer att fastställa om mutationen
ADAMTS17 kan ses som orsak till sjukdomen PLL hos rasen
Årsmötet beslöt
att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
att nästkommande års styrelse ges i uppdrag att i samråd med SGVK arbeta vidare med frågan,
att försöka få till stånd validering av DNA-testet genom att ett tillräckligt antal sjuka hundar
och deras förfäder testas för att ge underlag som stödjer att DNA-markören ADAMTS17 kan
användas för att påvisa PLL-anlag i vår ras.
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Motion 10 - Mer spridd funktionärsfördelning i klubben
Årsmötet beslöt
att avslå motionen enligt styrelsens förslag med hänvisning till tidigare beslut gällande motion
1 och 2.

Motion 11 och 13 - Uppfödargrupp
Årsmötet beslöt
att avslå motionen enligt styrelsens förslag med hänvisning till tidigare beslut gällande motion
1 och 2.

Motion 12 - Återkoppling
Årsmötet beslöt
att avslå motionen eftersom detta inte är ett årsmötesbeslut utan enbart ett styrelsebeslut.

§ 22

Övriga frågor

Frågan om årsbok väcktes.
Det fanns ett stort intresse för en årsbok. Efter diskussion kom årsmötet överens om att när ett
eventuellt arbete med en årsbok kommer igång och när man kan uppskatta hur många sidor
årsboken ska innehålla kan ett tryckeri kontaktas för ett kostnadsförslag. Därefter får
medlemmarnas intresse för en årsbok undersökas eftersom kostnader för tryckning av en
årsbok inte får belasta klubbens budget.

§ 23 Årsmötets avslutande
Styrelseordföranden John Sigve Berg avslutade mötet och tackade mötets ordförande för väl
utfört arbete.

Vid protokollet:

Barbro Härse, mötessekreterare

Per-Inge Johansson, mötesordförande
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Maja Lind, justeringsperson

Ulrika Talts, justeringsperson

!7

