Protokoll fört vid Årsmöte 2015

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN
Mötesdatum : 28 Mars
Tid: 13.00 – 16.15
Plats: Scandic Hotel City - Linköping

Mötets öppnande
Vice Ordförande, Monika Johansson, förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
1.

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades.

2.

Val av Ordförande för mötet
Årsmötet beslutade att välja Lena Abrahamsson till mötesordförande.

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet
Styrelsen anmälde Annette Jonasson till protokollförare vid mötet.

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans
med mötesordförande ska justera protokollet
Årsmötet beslutade att till justeringsmän och tillika rösträknare välja
Anette Nordenstad och Sofia Berg.

5.

6.

7.

8.

Beslut om närvaro och yttranderätt av personer enligt § 7 mom 4
Årsmötet beslutade att icke medlemmarna fick närvara på Årsmötet,
men att de inte har yttranderätt.

Beslut

Beslut

Beslut

Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade
Årsmötet beslutade att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.

Beslut

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Beslut

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbete med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, avelsrådens
verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse gicks igenom.
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9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.
Beslut
Överskott övergår i löpande räkning.

10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Årsmöte givit till styrelsen.
Styrelsen rapporterade att den motion från Maria Nyqvist som inkommit till föregående års
Årsmöte har tagits upp på styrelsemöte och arbetet med den fortskrider.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för 2014 års förvaltning.

Beslut

: 1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet önskade justera några punkter i verksamhetsplanen och
godkände sedan styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Beslut

12.

: 2 Föredragning av styrelsens budgetplan
Styrelsens budgetplan föredrogs.
: 3 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att några medlemsavgifter för 2016 ska ändras
- Fullbetalande : höjs till 350 sek/år
- Familjemedlem : 50 sek/år
- Gåvomedlemsskap från uppfödare till nya valpköpare : 100 sek/år
- Medlemmar från utlandet : höjs till 350 sek/år

Beslut

13.

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutatde om oförändrat antal ledamöter/suppleanter i styrelsen.
Förutom ordförande, 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag välja :
Beslut
Ordförande på 1 år :
Eva Liljekvist-Borg
Ordinarie ledamöter på 2 år :
Helena Orre
(har 1 år kvar på sin mandattid)
Annette Jonasson
(har 1 år kvar på sin mandattid)
Monika Johansson
(har 1 år kvar på sin mandattid)
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Ordinarie ledamöter på 1 år :

Suppleanter på 1 år
i tjänstgöringsordning :

15.

Sara Gontran
Agneta Sundin
Annika Sielck
Per Olof Augustsson
Janneke Plomp

Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
Årsmötet beslutade att välja en revisor enligt Valberedningens förslag,
då en av de föreslagna revisorerna tackat nej.
Årsmötet föreslog därför en ny kandidat.
Årsmötet beslutade att välja :
Till revisor på 1 år :
Katja Staaf
Fia Nilsson
Till revisorssuppleanter 1 år :
Anna Maria Stääv
Ulla Therman

Beslut

16.

Val av Valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
Årsmötet beslutade att välja :
Beslut
Sammankallande på 1 år : Gunnel Samuelsson
På 2 år :
Anette Nordenstad
På 1 år :
Lena Abrahamsson har 1 år kvar på sin mandattid

17.

Behandling av ärenden, som senast fyra veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller
av denna underställts årsmötet
Motion 1
Beslut
Sammanslagning av SWCK:s regelverk för valphänvisning och
uppfödaretiska regler.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram nya valphänvisningsregler.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen
Motion 2
Beslut
Revidering av krav och rekommendationer i SWCK:s regelverk för
Valphänvisning och uppfödaretiska regler
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta ut ett förslag till nytt regelverk och då tillse att
texten i motionen finns med i det nya reglverket.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

________________________________________________________________________________________________
SWCK Årsmöte 2015

SWCK/Årsmöte 2015-03-28

Sida 3

Protokoll fört vid Årsmöte 2015
SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Motion 3
Nydaning av Welsh Corgi Prat
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Beslut

Motion 4
Presentera av valberedningen föreslagna styrelsekandidaters
kynologiska erfarenheter och kunnande innan Årsmötet
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Beslut

18.

Övriga ärenden
Årsmötet hade inga övriga ärenden att ta upp.

19.

Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Mötets ordförande

______________________________________
Annette Jonasson

_________________________________
Lena Abrahamsson

Justerat av

Justerat av

______________________________________
Anette Nordenstad

_________________________________
Sofia Berg
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