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Protokoll fört vid Årsmötet
den 22 februari 2020
Vätterleden Gränna
§1

Justering av röstlängd
17 medlemmar deltog i årsmötet.

§2

Val av ordförande för mötet.
Årsmötet valde Eva Joelsson till ordförande för mötet.

§3

Val av protokollförare
Årsmötet valde Peter van der Steen till protokollförare för mötet

§4

Val av två justeringsman tillika rösträknare som tillsammans med mötes
ordförande skall justera protokollet
Årsmötet valde Elisabeth Ailsin Bengstsson och Gunilla Bark till justeringsmän tillika
rösträknare som tillsammans med mötes ordförande skall justera protokollet.

§5

Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom klubbensmedlemmar.
Alla mötesdeltagare är medlemmar av skottefederationen.

§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelsen har publicerad i Terrierposten 4/19, Skottefederationens hemsidan, Facebook
samt i Skottenytt.
Mötet beslutar att årsmöte blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordning.
Årsmötet godkänner dagordningen.

§8

Styrelsens årsredovisning.
a) Styrelsens årsredovisning
b) Balans- och resultatredovisning
c) Revisorernas berättelse.
Ordförande läste upp och gick igenom styrelsen årsredovisning,
Göran Tullberg redogjorde för Balans- och resultatredovisningen samt läste upp
revisorernas berättelse.

§9

Fastställande av balans -och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslutar att godkänna och fastställa balans-och resultaträkningen samt uppta
uppkommen vinst i ny räkning.

§10 Styrelsens rapportering av uppdrag givna vid föregående årsmötet.
Ordförande redogjorde för det givna uppdraget.
Årsmötet godkände styrelsens uppdrag.
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

.

§12 Verksamhetsplan, avgifter och rambudget.
a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhet.
Ordförande läste upp och gick igenom och berättade att SF Syd inte hade en
planering av inoff utställning helt klart i skrivande stund. Årsmötet
godkänner styrelsens verksamhetsplan.
b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag till oförändrade avgifter för år 2021.
Årsmötet godkände förslaget.
c) Beslut om styrelsen förslag till rambudget
Ordförande läste upp styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet godkänner rambudget.
d) Motioner.
Motion blev uppläst och diskuterades.
Årsmötet beslutades att godkänna styrelsens svar till motion.
e) Propositioner.
Proportionen blev uppläst av ordförande och diskuterades för och nackdelar
av de två bedömningssystemen. Årsmötet beslutade efter röstning
handuppräckning godta ”SKK regler med tillägg”, med 9 röster mot 8 röster
för den Engelska modellen. Årsmötet beslutade om tillägg till SKK system
med en braceklass (2 hundar från samma ägare) och i ”Kom som du är” klass
ska hunden visas av ägaren.
Beslut. Alla inofficiella, utställningar ska hanteras enligt SKK system.
§13 Val av ordförande (1år), ordinarie ledamöter (2år), suppleanter (1år) samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens ordförande läste upp förslaget till dess
Ordföande

Eva Joelsson

1 år

Ledarmöter

Christina Hüttner
Peter van der Steen
Mats Niveborn
Solveig Norrman
Maria Pagmark
Agneta Hermansson

2 år omval
2 år omval
1 år kvar på sitt mandat
1 år kvar på sitt mandat
1 år nyval
1 år omval

Suppleanter 1
”
2

Årsmötet godkände valberedningens förslaget.
§14 Val av två revisorer (1 år) och två revisorsuppleanter (1 år)
Valberedningens förslag
Revisor
Revisorssuppleant

Göran Tullberg
Gun-Lis Bellhem
Kjell Bergstrand
Bo Olofsson

Årsmötet godkände valberedningens förslag

1 år omval
1 år omval
1 år omval
1 år omval

.
§15 Val av valberedning sammankallande (1 år), två ledamoter (2 år)
Årsmötet valde:
Sammankallande
Ledamot
”

Gerhard Malmberg
Monica Rosendahl,
Barbro Olofsson

1 år
1 år
1 år

§16 Beslut om omedelbar justering.
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av §13-§15.
§17 Övriga ärenden.
Bland medlemmarna på årsmötet fanns intresse om föreläsningar kring sjukdomar och
problem och frågan är om styrelsen kan anordna detta. Styrelsen bad att få återkomma
§18 Mötet avslutande.
Mötet avslutades med utdelning av årets skotte/ årets valp och årets veteran med diplom
och rosetter. Ordförande tackade sedan alla för ett trevligt och givande möte.

Peter van der Steen
Protokollförare

Eva Joelsson
Mötesordförande

Justeras.

Elisabeth Ailsin Bengtsson

Gunilla Bark

