Årsmötesprokoll 2016 racc
Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte i Borås den 19 mars 2016
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Årsmötets öppnande
Ordföranden Clas Larsson hälsade välkommen och förklarade möte för öppnat.
§ 1Justering av röstlängd
Röstlängden justerades och de närvarande röstberättigade fastställdes till femton (15) stycken
(bilaga 1)
§ 2Val av ordförande för mötet
Alf Andersson valdes till mötesordförande
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Lena Larsson till protokollförare vid mötet
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
Till justeringspersoner-tillika rösträknare- att jämte mötesordföranden justera dagens
protokoll valdes Björn Havås och Anna Jansson
§ 5Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Beslutades att Alf Andersson och Kristofer Ståhl har närvaro- och yttranderätt vid mötet.
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst (via klubbens publikation, på klubbens hemsida samt
på klubbens facebooksida)
§ 7 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen med balans-och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse föredrogs. Beslutade mötet härefter att lägga dessa
till handlingarna.SIGN
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§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslutades att resultater balanseras i ny räkning.
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Beslut från föregående årsmöte rörande motion om klubbens utträde ur specialklubb har
genomförts. Klubben är från och med 1 januari 2016, till SKK, avtalsansluten rasklubb.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sittande styrelse deltog inte
i beslutet.
§ 12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Förslag till verksamhetsplan för 2016 föredrogs. Beslutade mötet att godkänna densamma
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter (150 kr/år för första året som huvudmedlem,
300 kr/år fr.o.m. andra året som huvudmedlem, 50 kr/år för familjemedlem och 150 kr/år för
valpgåvomedlemskap)
Beslutade mötet i enlighet med styrelsens förslag.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Beslutade mötet godkänna styrelsens förslag till rambudget.
§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag till ordförande för en tid av ett år, Clas Larsson, omval.
Beslutade mötet välja Clas Larsson till ordförande för en tid av ett år.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter för en tid av två år, Sanna Havås, omval och
Karin Witasp, omval.
Beslutade mötet välja Sanna Havås och Karin Witasp till ledamöter för en tid av två år.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval), Helena Leino,
nyval.
Beslutade mötet välja Helena Leino till ordinarie ledamot för en tid av ett år.
Fäljande ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod, Nina Gripemark, Anna Jansson och
Lena Larsson.
Valberedningens förslag till suppleanter för en tid av ett år, Therese Johansson, nyval och
Isabella Lipski, omval.
Beslutade mötet välja Therese Johansson (suppleant 1) och Isabella Lipski (suppleant 2) till
suppleanter för en tid av ett år.
§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Valberedningens förslag till revisorer för en tid av ett år, Monica Andersson, omval och
Kristofer Ståhl, omval.SIGN
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Beslutade mötet välja Monica Andersson och Kristofer Ståhl till revisorer för en tid av ett år.
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter för en tid av ett år, Katarina Björklund, nyval
och Annika Thor, nyval.
Beslutade mötet välja Katarina Björklund och Annika Thor till revisorssuppleanter för en tid
av ett år.
§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Föreslogs Veronica Juhlin som sammankallande i valberedningen för en tid av ett år.
Beslutade mötet välja Veronica Juhlin till valberedningens sammankallande för en tid av ett
år.
Föreslogs Maria Wiberg som ledamot i valberedningen för en tid av två år,
Beslutade mötet välja Maria Wiberg som ledamot i valberedningen för en tid om två år.
Föreslogs Åsa Lindqvist som ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
Beslutade mötet välja Åsa Lindqvist som ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Beslutade mötet att omedelbart justera §§ 13-15 (bilaga 2)
§ 17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre
veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig.
Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag
till beslut.
Då klubben fr.o.m. 1 januari 2016 är, till SKK, avtalsansluten rasklubb, yrkade styrelsen på att
årsmötet skall anta SKK:s typstadgar för avtalsanslutna rasklubbar, bilaga 3
Beslutade mötet att följa styrelsens yrkande. Beslutet var enhälligt.
Mötets avslutande
Årsmötesordföranden tackade för uppdraget att leda klubbens årsmöte och lämnade över
klubban till nyvalde ordföranden Clas Larsson.
Clas Larsson tackade medlemmarna för förtroendet att leda klubben ytterligare ett år.
Han framförde också medlemmarnas tack till Alf Andersson för väl genomfört årsmöte, samt
medlemmarnas tack till avgående ledamöte/suppleanter.
Clas Larsson förklarade därefter årsmötet för avslutat.
Vid protokollet
Lena Larsson
Årsmötessekreterare

Alf Andersson
Årsmötesordförande

Justeras
Björn Havås

Anna Jansson
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