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Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15
februari, 2015 i Göteborg.
Årsmötets öppnande
Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

§1

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och de närvarande röstberättigade medlemmarna
fastställdes till
tjugotvå (22) stycken (bilaga 1).

§2

Val av ordförande för årsmötet
Alf Andersson, SKK valdes till årsmötets ordförande.

§3

Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet.
Styrelsen anmälde Isabella Lipski till årsmötets protokollförare.

§4

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med
årsmötesordföranden skall justera dagens protokoll.
Till justeringspersoner – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande justera

dagens
protokoll valdes Sofi Premholt och Monica Andersson.
§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Beslutade årsmötet att Alf Andersson, SKK har närvaro- och yttranderätt under

mötet, i
enlighet med § 7, mom 4.
§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och fastställdes.

§8
Styrelsens årsredovisning, balans-och resultatredovisning, redogörelse för
arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Medlemmarna gavs tid för att läsa igenom alla dokument som delgetts av
styrelsen.SIGN
2(5)
Susanne Vähäniitty ställde frågan hur arbetet med domarkompendiet har fortskridit.
Sanna Havås är styrelsens ansvarige gällande arbetet.
SBHK som har haft ansvaret för kompendiet i flera år har ej gjort klart domarkompendiet
och
delegerade det tillbaka till RACC hösten 2014.
Tidigare arbetsgrupp blev tillfrågad att fortsätta, Susanne Johansson valde att hoppa av
och nu
består arbetsgruppen av Sanna Havås och Monica Andersson.
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§9
Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen
vinst eller förlust.
Genom uppkomna fel i räkenskaper hänskjuter styrelsen redovisningen.
Eftersom kassör ej
fått utbildning i Vismas redovisningsprogram har en post bokförts
fel samt att inte någon
ingående balans har redovisats och därmed kan man inte se
förändringar under året.
Monica Andersson, revisor: Kassör har kommit igång sent med ekonomiarbetet,
hjälp har
tagits av Clas Larsson . Det finns inga oegentligheter utan bokföringen är endast
fel
utformad
Revisorns förslag: Felen är gjorda pga okunskap. Redovisningen bör göras om
och skickas till medlemmarna snarast. Beslut tas om att förfara enligt revisorns
rekommendation.
Mötet beslutade att redovisningen för bokslutsåret 2014 ska genomgås och
rättas. Efter att
ha reviderat detta så delges revisorernas fastställelsekommentar
medlemmarna på lämpligt sätt inom 3 månader. Detta med en reservation från Susanne
Vähäniitty.
§ 10

som SBK

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Ang. den en motion som legat om utträde ur SBHK. Samtal har förts med Skk:s
föreningskommitté samt SBK för att veta hur föreningen ska gå tillväga.
Under årets gång har bl.a. en skrivelse skickats ut från ett antal icke-medlemmar
tolkade komma från RACCmedlemmar.

och nu

RACC fick ett nekande svar på utträde från SBHK. En överklagan är skickad
inväntas ytterligare svar från SKK/FK.

sätt har

Att reda ut hur ett utträde ur SBHK och ett inträde i SBK ska se ut på ett korrekt
tagit mycket tid.

SBK nekade inträde dels med motivering att RACC ligger idag redan ligger
under SBHK
Motiveringen till att RACC nekas utträde är bl.a. att RACC inte
behöver byta specialklubb för att kunna värna rasens mentalitet. RACC kan själva ansöka om
känd mental status för
föräldradjur innan registrering av avkomma
Inga ytterligare uppdrag att redovisa.SIGN
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§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet. Sittande
styrelse deltog
inte i beslutet.

§ 12

A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Justeringar görs enligt följande:
Avelskommitténs anslag höjs till sextusenfemhundra (6500) kr enligt vad som

anges i
rambudgeten.
Sofi Premholt önskar högre anslag till rasmontrar. Montrarna är mycket
välbesökta och
behöver rustas upp. I det fall en monteransvarig tillsätts behöver
det skjutas till pengar.
Inget beslut tas om summa.
B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter.
C Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet beslutade att uppdra åt kommande styrelse att efterleva och fullfölja
framlagd
budget.
§ 13
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §
8 stadgarna
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag och årsmötets beslut:
Ordförande: Clas Larsson
Valdes enhälligt till rasklubbens ordförande, 1 (ett) år
Ledamot Lena Larsson, 2 (två) år
Ledamot Dick Säwner, 2 (två) år
Ledamot Anna Jansson, 2 (två) år
Ledamot Nina Gripemark, 2 (två) år
Suppleant 1: Isabella Lipski, 1 (ett) år
Suppleant 2: Anette Wengelin, 1 (ett) år.
Tjänstgöringsordning för suppleanter enligt valordning.
§ 14

Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter enligt § 9 stadgarna
Valberedningens förslag och årsmötets beslut:
Revisor 1: Monica Andersson
Revisor 2: Kristoffer Ståhl
Revisorssuppleant 1: Susanne Engdahl
Revisorssuppleant 2: Vakant

§ 15

Val av valberedning enligt § 10 stadgarna.
Valberedningens förslag och årsmötets beslut:
Ordinarie ledamot: Veronica Julin, 1 (ett) årSIGN
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Ordinarie ledamot: Maria Wiberg, 1 (ett) år
Sammankallande ordinarie ledamot: Jessica Lienau

§ 16

Beslut om omedelbar justering av §§ 13-15.
Om omedelbar justering beslutades och genomfördes (se bilaga 2)

§ 17
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast
tjugoen (21)
dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende
skall vara skriftlig.
Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och
lämna förslag
i ärendet.
Motion 1 (från Anna Jansson): Angående ändra bild på kopahund.se (bilaga 3)
Motion 2: (från Monica Andersson): Angående fortsatt arbete med byte av
specialklubb (bilaga 4)
att byta

Motion 3: (från Susanne Vähäniitty): Angående att Racc ska lägga ner arbetet
specialklubb (bilaga 5)

om vilken

Motion nr 2 och motion nr 3 ”tar ut varandra”. Ordförandens förslag är att rösta
ska behandlas först. Omröstning ger att motion nr 2 ska behandlas först.

ett stort

Anna Jansson föredrar motion 1:Anna Jansson anser att hunden inte är en bra
rasrepresentant och bör bytas ut. Rasen bör profileras på ett korrekt sätt och har
symboliskt värde. Risken är att nya valpköpare får fel bild av hur rasen ska se ut.

Förslag 1: Medlemmar skickar in bilder på en korrekt uppställd CC som är
representativ för
rasen och därefter omröstning gällande vilken bild som är mest
passande.
Mötet avslog förslag 1.
Förslag 2: Styrelsen väljer en bild på internationellt rastypisk hund.
Mötet biföll förslag 2.
Monica Andersson föredrar Motion 2:Styrelsen fortsätter arbetet med att försöka
gå ur
SBHK. Styrelsen yrkar bifall på motionen. Monicas åsikt är att medlemsantalet
sjunkit pga att
folk tröttnat på att RACC fortfarande ligger under SBHK. Det
grundar hon på att
medlemsantalet var som störst året då motionen om utträde röstades
igenom första gången.
Susanne Vähäniitty: Anser att det är viktigt att jobba för att öka medlemsantalet
vilket har
sjunkit. Antalet medlemmar har sjunkit med 50 %. Dessutom har SBHK och
SBK sagt nej.
Monica Andersson tolkar nedgången som ett tecken på att folk har tröttnat, när
styrelsen
arbetat för detta har antalet varit som högst.

Motionen bifölls genom votering 18 röster för, 4 röster mot.
Susanne Vähäniitty reserverade sig mot beslutet (bilaga 6)SIGN
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Mötesordföranden ansåg dock att Susannes motion har stöd i stadgarna.

Årsmötesordföranden tackade för uppdraget att leda klubbens årsmöte och
överlämnade klubban till nyvalde klubbordföranden Clas Larsson.

Clas Larsson tackade medlemmarna för förtroendet att leda rasklubben
innevarande år.
Han framförde också medlemmarnas tack till Alf Andersson för väl genomfört
årsmöte,
samt medlemmarnas tack till avgående klubbordförande/ledamöter/suppleanter.
Clas
Larsson förklarade härefter årsmötet för avslutat.
Vid protokollet
Isabella Lipski
Andersson
/mötessekreterare/
/mötesordförande/
Justeras
Sofi Premholt
Monica Andersson

Alf

