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Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i
Nässjö.

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Justering av röstlängd
Röstlängden justerades, befanns innehålla 37 namn, samtliga
medlemmar(bilaga1)
§ 3 Val av ordförande för mötet
Carina Nilsson valdes till mötesordförande.
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare till mötet
Styrelsen anmälde Carina Ris som protokollförare vid mötet
§ 5 Val av två(2) justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande och protokollförare skall justera protokollet
Till att justera protokollet valdes Susanne Lindberg och Pia Hamberg.
§ 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 skriftligg kallelse till medlemmar
samt i nyhetsbrev skickat till de medlemmar som lämnat mailadress 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 och gick igenom. Årsmötet
godkändes dessa och därefter de lades de handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen
vinst/förlust
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att förlusten
på 6 643:05 kronor överförs till kommande verksamhetsår.

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Uppdragen är genomförda med undantag av en motion som inkom på
årsmötet 2008 där den bifölls. Motionen handlade om att man ändrar från
uppfödarregister till kennelregister. Denna ändring ska vara gjord senast den 1
april 2009.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
§ 13a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009 föredrogs och godkändes efter
tillägget om att nyhetsbrev ska även i fortsättningsvis skickas ut till
medlemmarna.
b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften år 2010 från 250 kronor till 300
kronor för fullbetalande samt en höjning för ny medlem/valpköpare från 125
kronor till 150 kronor. 50 kronor för familjemedlem kvarstår
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2009.
Styrelsens förslag till rambudget genomgicks och förslaget till rambudget
godtogs av årsmötet.
§ 14 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter samt
−

val av ordförande
Valberedningens förslag var omval Sofi Premholt.
Årsmötets förslag var nyval av Lena Larsson.
Efter sluten votering fördelades rösterna enligt följande; 17 röster för Sofi
Premholt och 18 röster för Lena Larsson samt två blankröster.
Årsmötet valde Lena Larsson som ordförande för en tid av ett (1) år.

−

val av ledamöter på två(2) år.
Valberedningens förslag var omval på Susanne Vähäniitty, (som
avsade sig) och omval på Carina Ris samt nyval på Karina Rhodin
(avsade sig). Förslag från mötet var nyval på Mia Törnqvist och Malin
Larsson.

Årsmötet valde Carina Ris, Mia Törnqvist samt Malin Larsson till ordinarie
ledamöter för en tid av två (2) år vardera
−

val av ledamöter på ett (1) år
Fyllnadsval av ledamot på ett (1) år
Valberedningens förslag var Camilla Barkholz.
Årsmötet valde Camilla Barkholz som ledamot för en tid av ett (1) år.
Valberedningens förlag var Chrisoffer Niklasson och Helen Mutze (båda
avsade sig). Årsmötets förslag var nyval av Sanna Nilsson och Stefan
Swidén.
Årsmötet valde Sanna Nilsson och Stefan Swidén till ordinarie ledamöter
för en tid av ett (1) år.

−

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.
Valberedningen hade inga förslag då dessa antigen avsagt sig eller
blivit valda som ordinarie ledamöter.
Årsmötets förslag var nyval av Jessica Svensson och Helena Leino
Årsmötet valde Jessika Svensson till suppleant för en tid utav två år(2) samt
Helena Leino
till suppleant för en tid utav ett (1) år med följande tjänstgöringsordning.
1 Jessica Svensson
2 Helena Leino

§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett (1).
Valberedningens förslag var Kicki Lychnell och Siv Lindgren (båda avsade sig)
Årsmötets förslag var nyval av Susanne Lindberg och Kenneth Robertsson.
Årsmötet valde Susanne Lindberg och Kenneth Robertsson till revisorer för en
tid av ett (1) år.
Valberedningen hade inga förslag.
Årsmötets förslag var nyval Jean Christianssen och Malin Andersson.
Årsmötet valde Jean Christianssen och Malin Andersson som
revisorsuppleanter för en tid av ett (1) år
§16 Val av valberedning och sammankallande till denna
Val av två personer till valberedningen för en tid av två (2) år.
Årsmötets förslag var Susanne Vahäniitty och Elizabeth Kjellberg.
Årsmötet valde Susanne Vähäniitty och Elizabeth Kjellberg till ledamot i

valberedningen för en tid av två (2) år.
Roine Lindberg har ett (1) år kvar i valberedningen och är sammankallande.
§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14-16.
Beslutade mötet att förklara paragraferna 14-16 för omedelbart justerade,
bilaga 2.
§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast
3 (tre)veckor före årsmötet anmälts till styrelsen
Det har inkommit en (1)) motion till styrelsen.
Styrelsen rekommendation var att avslå motionen.
Årsmötet Beslutade att avslå motionen.
§ 19 Övriga frågor
Nya styrelsen ordnar så att sacc tidningarna kommer fram.
Carina Nilsson berättade om SBHK:s fullmäktige, samt ordförande konferensen
1 och 2 maj 2009.
Föreslogs att en mötesklubba inköpes.
b) Utdelning av pris för ”Årets hund” m fl.
Mötesordförande delade ut priser till de som erövrat titlarna
”Årets Hund” SUCH NV-07 Rock della Porta Dipinta 119 p
”Årets Avelshund” SUCH Nordv-03 SV-04 -05 -07 -08 Kobe 298 p
”Årets Avelstik” SUCH Nordjv-04 Magnuslunds Zhulu 181 p
”Årets Uppfödare” 1. Magnuslunds kennel 318 p
Nytt för 2008 ”Årets arbetande Hund”
1 SUCH LP Ladylufs Darius 47 p
1 LPI Magnuslunds Kafele Kah After Eight 47 p
1 LPI Unico Abra 47 p

§ 20 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse samt ett bra genomfört möte.
Presenterade nya ordförande Lena Larsson och lämnade sedan över ordet till
henne.
Lena Larsson tackade för förtroendet samt förklarade mötet avslutat.
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