Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund,
org nr 802437-2073
Söndagen den 15 mars 2015 kl. 13.00 Göteborgs Skyttegilles lokal
Västra Frölunda

Innan Årsmötet öppnades hölls en prisutdelning för de hundar som på ett förtjänstfullt sätt
utmärkt sig under året. Barbro Härse och Sofie Lourié delade ut prisrosetter, tavlor och
smycken.

§1

Årsmötets öppnande.

Vice ordföranden Lena Johansson inledde mötet. Därefter hälsades alla välkomna och mötet
förklarades öppnat.

§2

Justering av röstlängd.

Röstlängden justerades och godkändes. Antalet röstberättigade medlemmar var 33 st.

§3

Val av ordförande att leda årsmötet.

Till mötets ordförande valdes Bo Edoff

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.

Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Maria Klasson.

§5

Val av två personer som jämte mötesordföranden skall justera
protokollet och tillika tjänstgöra som rösträknare.

Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Åsa Lundgren och Monika Söderström.

§6

Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

På årsmötet fanns klubbens medlemmar och mötesordföranden Bo Edoff utöver det inga fler
personer.
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§7

Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

Mötet fann att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§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,
Revisionsberättelsen samt arbetet med avelsfrågor redovisades. Det hölls även en kortfattad
separat redogörelse över utfallet av Rasspecialen i Degeberga 2014.
Årsmötet beslöt
att godkänna samt att lägga årsredovisning, verksamhetsberättelse, balans- och
resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
till handlingarna.

§ 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 2014 års vinst till ny räkning.

§ 11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till
styrelsen.

Vise ordföranden Lena Johansson redovisade för styrelsen uppdrag från förra årsmötet. Fråga
väcktes om styrelsen, från förra årsmötet haft i uppdrag att ta in offerter på tryckning av
medlemstidningen. Man läste förra årets protokoll och fann att saken diskuterat men ej varit ett
uppdrag.
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§ 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 2015 men förbehåll för tillägg:
Under punkt 5 ska styrelsen också ha som mål att ta in offert från 4-5 olika tryckerier och
utvärdera dessa offerter efter pris, kvalitet, service och distribution.
Under rubriken ”Särskilda mål gällande medlemmar/uppfödare, kommunikation och arbetssätt”
ÅTGÄRDER: 2.vill årsmötet att styrelsen lägger extra vikt vid förbättrad information till
medlemmarna. Att styrelsens arbete ska präglas av transparens mot medlemmarna och om
”underhandsinformation” är möjlig ska den ges.
”I detta sammanhang diskuterades även hanhundslistor och publicering av för rasen extra
intressanta hundar mm men inget uppdrag följde detta”.
§ 13 B.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Årsmötet beslöt
att godkänna styrelsens förslag till rambudget för år 2015.

§ 13 C.

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Årsmötet beslöt
att fastställa oförändrad medlemsavgift för år 2015, 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 oförändrat ska bestå av en ordförande och 8 ordinarie ledamöter.
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§ 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 till ordförande. Nyval, mandatperiod 1 år.

Vid val av ledamöter förelåg valberedningens förslag att välja Laila Redlund, Åsa Lundgren,
Maja Lind och Fredrik Almqvist till ordinarie ledamöter på 2 år och Camilla Kiuru på
fyllnadsval 1 år
Efter sluten omröstning beslöt Årsmötet
att välja Camilla Kiuru

Omval, mandatperiod 2 år

att välja Åsa Lundgren

Nyval, mandatperiod 2 år

att välja Fredrik Almqvist

Omval, mandatperiod 2 år

att välja Laila Redlund

Nyval, mandatperiod 2 år

att välja Maja Lind

Fyllnadsval, mandatperiod 1 år

Följande ledamöter har ett år kvar på mandattiden: Siw Synnerman Nordström, Beatrice Barck,
Barbro Härse

§ 16

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter i styrelsen enligt § 9 i
dessa stadgar.

Årsmötet beslöt
att enligt valberedningens förslag utse följande personer till revisorer respektive
revisorssuppleanter: Tina Bosrup, Jonna Tärnqvist och Sofie Bäckman, Stefan Alvarsson
Revisorer:
Tina Bosrup
JonnaTärnqvist

Omval mandatperiod1 år
Nyval mandatperiod 1 år

Revisorssuppleanter:
Sofie Bäckman
Stefan Alvarsson

Nyval mandatperiod 1 år
Nyval mandatperiod 1 år
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§ 19

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

Årsmötet beslöt
att välja
Sofie Lourié
Anne Hansson

Sammankallande nyval mandatperiod 1år
Ledamot nyval mandatperiod 2 år

Bengt Åke Bogren

Ledamot 1 år kvar på mandatperioden

§ 20

Beslut om omedelbar justering av §§ 16 -19.

Årsmötet beslöt
att omedelbart justera §§ 16-19.

§ 21

Motioner som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen.

Motion 1 – HD
Årsmötet beslöt, efter votering, 18 röster mot 7 att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
Ulrika Talts, som inkommit med Motion 1, ville att om motionen avslogs yrka på att man på
hemsidan tar upp de brister i metod/metodik som kan förekomma i studierna och statistiken
som styrelsen hänvisar till.

Motion 2 – domare Rasspecialen
Årsmötet beslöt
att gå på styrelsens förslag att bemöta motionen.

§ 22

Övriga frågor

§ 23

Årsmötets avslutande

Nya Styrelseordföranden John Sigve Berg presenterade sig själv.
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Siw Synnerman tackade mötets ordförande Bo Edoff för väl utfört arbete.
Styrelseledamöter som nu avslutat sitt uppdrag tackades också.

Vid protokollet:

Maria Klasson Mötessekreterare

Bo Edoff mötesordförande

Åsa Lundgren Justeringsman

Monika Söderström Justeringsman
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