Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 28 mars 2010 i Örebro.

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Sofi Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Justering av röstlängd
Röstlängden justerades. 18 röstberättigade, samtliga medlemmar.
§ 3 Val av ordförande för mötet
Sara Nordin valdes till mötesordförande.
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare till mötet
Styrelsen anmälde Stefan Swidén till protokollförare till mötet.
§ 5 Val av två(2) justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
och protokollförare skall justera protokollet
Till att justera protokollet och tillika rösträknare valdes Susanne Lindberg och Nadine Flodin.
§ 6. Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för deltagande icke medlemmar
Alla mötesdeltagare var medlemmar.
§ 7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet fann att mötet blivit utlyst genom skriftlig kallelse i medlemstidningen Raccaren
och på rasklubbens hemsida.
§ 8 Fastsällande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 9 Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning, balans- och resultaträkning samt
revisionsberättelse lästes upp. Årsmötet godkände dessa och därefter lades de till
handlingarna.
§ 10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst/förlust
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen och beslutade att förlusten på 4025:66
kronor överförs till kommande verksamhetsår.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
De tilldelade uppdragen är genomförda under 2009, årsmötet godkände detta.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§ 13a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010 föredrogs och godkändes efter tillägget att
styrelsemedlemmar bör genomföra kurs i föreningsteknik.

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgifterna oförändrade för 2011.

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2010
Styrelsens förslag till rambudget genomgicks och förslaget till rambudget godtogs av
årsmötet.

§ 14 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter samt
Årsmötet fast slog att samma antal ledamöter respektive suppleanter i styrelsen.
Val av ordförande: Valberedningens förslag omval av Sofie Premholt.
Årsmötet valde Sofi Premholt.
−

val av ledamöter på två(2) år.
Omval ordinarie ledamöter: Sanna Nilsson och Pia Hamberg
Nyval Anne‐Lee Olofsson
Årsmötet valde att godkänna detta förslag från valberedningen

−

val av ledamöter på ett (1) år

Fyllnadsval av ledamot på ett (1) år
Valberedningens förslag till fyllnadsval som ordinarie ledamot var Karina Rhodin.
Årsmötet godkände detta.
−

val av en suppleant på ett år(1) och beslut om tjänstgöringsordning.
Då båda suppleanterna står för val så skall en väljas för en tid av ett (1) år och en för
en tid av två (2) år.
Valberednings förslag Karina Isaksson och Annika Björlind
Årsmötets förslag Carolina Littmark
Årsmötet valde Carolina Littmark på 2 år suppleant 1
Annika Björlind på 1år suppleant 2

§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett (1år).
Valberedningens förslag: Kenneth Robertsson och Susanne Lindberg
Årsmötet valde dessa.
Valberedningen hade inga förslag till revisorsuppleanter.
Årsmötets förslag: omval Malin Andersson och nyval Karina Isaksson
Årsmötet godkände dessa.
§16 Val av valberedning och sammankallande till denna
1 år kvar Susanne Vänhäniitty är sammankallande.
Årsmötets förslag Camilla Appelfeldt på 1år
Kicki Lychnell på 2år
Detta godkändes av årsmötet.
§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14‐16.
Årsmötet beslutade att förklara paragraferna 14- 16 för omedelbart justerade.

§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 3
(tre)veckor före årsmötet anmälts till styrelsen
Motion 1 Årsmötet avslår motionen
Motion 2 Tillbakadragen motion
Motion 3 Bifall för motionen
Motion 4/Proposition 1 Bifall för motionen
Motion 5 Årsmötet avslår motionen
Motion 6 Bifall för motionen
Motionerna ligger som bilaga till protokollet
§ 19 Övriga frågor
Nya stadgar för rasklubben röstades igenom av årsmötet efter att man gått igenom dessa och
läst vilka ändringar som hade gjorts i de olika paragraferna.
De ändringar som är gjorda är följande:
§2 Verksamhet
I punkt 5 har man skrivit funktionär istället för instruktör.
§3 och §4 Medlemskap/medlemsavgift
Har bytt ut klubbmöte mot årsmötet.
§6 Organisation
Klubbmöte utbytt till årsmöte.
§7 Årsmöte
Mom1
Ändrad tid för årsmöte senast före mars utgång
Klubbmöte utbytt till årsmöte
Kallelse till årsmöte 28 dagar före mötet innan 21 dagar
Kallelsen skall skickas via post(elektronisk delgivning är ej tillräckligt).
Mom2
Klubbmöte utbytt till årsmötet.
Förtydligande att ärenden som skall tas upp på årsmötet skall vara tillhanda hos styrelsen 21
dagar innan årsmötet.
Mom3
För att ha rösträtt vid årsmötet måste medlemsavgiften vara erlagd senast 31 januari
innevarande år.
Mom4
Klubbmöte utbytt mot årsmöte.
Mom5
Klubbmöte utbytt mot årsmöte

Förtydligande gällande antal dagar för inlämnande av motion från medlemmar ändrat till 21
dagar innan årsmöte.
§8 Styrelse
Mom1
Klubbmöte utbytt mot årsmöte
Suppleanter väljs på 1år i taget.
Vid ordinarie som extra styrelsemöten har utsedd ledamot av SBHK:s styrelse rätt att närvara
och rätt att yttra sig. Denne ledamot har också rätt att i protokoll få antecknat en mot beslut
avvikande mening.
Mom2
Klubbmöte utbytt mot årsmöte
Ändringar i punkt 10 och 11.
§9 Räkenskaper och revision
Klubbmöte utbytt mot årsmöte.
Ändrad tid för inlämning till revisorerna skall lämnas in 6 veckor före ordinarie årsmöte.
§10 och 11
Klubbmöte utbytt till årsmöte.
§12 Samråd
En ny paragraf.
Samråd mellan RACC och SBHK, samt mellan RACC och övriga rasklubbar anslutna till
SBHK, så att det gemensamma målet för SKK och dess medlemsorganisationer uppnås.
§15 Stagdeändring
Ändrad tid för förslag till stadgeändringar skall vara tillhanda 4 veckor hos styrelsen innan
årsmötet.
Klubbmöte utbytt mot årsmöte.
§16 Upphörande av klubben
Klubbmöte utbytt mot årsmöte.

b) Utdelning av pris för ”Årets hund” m fl.
Mötesordförande delade ut priser till de som erövrat titlarna
”Årets Hund”
SEUCH SV‐05‐06‐07‐09 Rendy 156p
”Årets Avelshund”
SEUCH Karl 300p
”Årets Avelstik”
SEUCH Nordjv ‐04 Magnuslunds Zhulu 320p
”Årets Uppfödare”
Hägnatorpets kennel 436p
”Årets arbetande Hund”
LP1 Unico Abra 83p
§ 20 Mötets avslutande
Sofi Premholt tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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