Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 24 februari 2013

Mötet öppnades av ordförande Maj Flodin som hälsande alla medlemmar välkomna.
§1 Justering av röstlängd
Årsmötet justerade röstlängden till 22 (Det kom personer efter det att röstlängden justerades utan det
på kallades för justering av röstlängden, därför kvarstår antalet)
§2 Val av ordförande för mötet
Peter Fugelstad valdes till mötesordförande.
§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Ann-Charlotte Ling anmäldes av styrelsen som protokollförare
§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet
Att justera protokollet och rösträkna valdes Helen Andersson och Malin Björkvik.
§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Samtliga närvarande beslutades ha yttranderätt.
§6 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet beslutades vara stadgeenligt utlyst.
§7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes i sin helhet.
§8 Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Peter Fugelstad och Maj Flodin föredrog verksamhetsberättelsen för 2012 där även avelsfrågor togs upp.
Gunnel Karlsson föredrog Resultat- och balansräkning för 2012.
Revisionsberättelsen föredrogs då ingen av revisorerna deltog.
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust
Balans och resultaträkningen fastställdes. Vinsten för 2012 beslutades att överföras till ny räkning 2013.
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Föregående årsmöte hade inte gett styrelsen några uppdrag utöver verksamhetsplanen.
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.
__________
Sign

§12 Beslut om
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Maj Flodin föredrog verksamhetsplanen för 2013 med tillagda att satser som fastställdes av årsmötet.
Att klubben aktivt ska verka för rasen inom kennelorganisationen och samhället i övrigt.
Att klubben ska försöka delta på Storstadshunden – Skäll inte på hunden.
b) Föredragning av styrelsens budgetplan
Gunnel Karlsson föredrog budgetplanen för 2013 - inga synpunkter framfördes.
§13 Beslut om antal ledamöter och suppleanter och val av ordförande, ordinarie ledamöter och
suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Årsmötet beslutade att välja 4 ledamöter samt 4 suppleanter jämte ordförande till styrelse för
kommande period.
Maj Flodin valdes enhälligt om till ordförande på 1 år.
Till ledamöter på 2 år valdes
Anna Blyckert Helgesson och Zuzan Hagelin
Till suppleanter på 1 år valdes
Ann-Charlotte Ling, Linda Molin, Elin Fridén och Catharina Holmberg
Tjänstgöringsordning beslutades vara i valordning.
§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Marianne Olsson valdes till revisor i 1 år
Malin Björkvik valdes till revisor i 1 år
Annika Ekblom Appelberg valdes till revisor suppleant i 1 år
Neta Thomsson valdes till revisor suppleant i 1 år
§15 Val av valberedning
Till valberedning för 2013 valdes Katja Koho sammankallande i 1 år, och Anna Åkesson på 2 år.
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Punkterna 13 – 15 beslutades att direktjusteras.
§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som före årsmötet anmäldes till
styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen sex veckor före
ordinarie årsmötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och
lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget
under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut
17:1 Motion automatiskt beräknande tävlingar
Bifölls i sin helhet.
__________
Sign

17:2 Proposition Årets Allroundhund
Bifölls i sin helhet.
17:3 Proposition Årets Mentaluppfödare
Bifölls i sin helhet.
17:4 Preposition Årets Hund utmärkelser
Bifölls i sin helhet.
17:5 Beslut om anpassning till SKKs typstadgar för rasklubb
Styrelsen informerar om det fortsatta arbetet med stadgarna.
Årsmötet ställer sig positivt till arbetet.
§18 Mötesordförande Peter Fugelstad tackade deltagarna och Maj Flodin
avslutade årsmötet med att tacka för fortsatt förtroende och önskar nytillträdda styrelsen välkomna.
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Ann-Charlotte Ling,mötessekreterare
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Helen Andersson, justerare

Malin Björkvik, justerare

