Protokoll fört vid Skottefederationens årsmöte 2019-02-23 på Vätterleden Gränna
§1

Justering av röstlängd
17 medlemmar deltog vid mötet

§2

Val av ordförande för mötet
Göran Tullberg valdes att vara ordförande för mötet

§3

Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
Johan Ernfridsson valdes att vara protokollförare för mötet

§4

Val av två personer tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokollet
Roland Hüttner och Gerhard Malmberg valdes till rösträknare och tillsammans med
ordförande justera protokollet

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar
Alla mötesdeltagare är medlemmar

§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet har publicerats i god tid i Skotte-Nytt på hemsidan samt på
klubbens Facebook sida. Årsmötet anser att det blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordning
Dagordningen fästställes

§8

A. Styrelsens årsredovisning
Göran Tullberg gick igenom årsredovisningen
B. Balans- och resultatredovisning godkändes
C. Revisorernas berättelse
Göran Tullberg läste upp revisorernas rapport
Allt under §8 godkändes av årsmötet och läggs till handlingarna

§9

Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Mötet beslutade att fastställa balans-och resultaträkningen

§ 10

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte lämnat till styrelsen
Inga uppdrag finns

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
D. Motioner , propositioner
Skottefederationen Syd har inkommit med motion om att Skottefederationen
Endast skall anordna en utställning per år gemensamt
A. Godkännes av årsmötet
B. Styrelsens förslag är oförändrat, vilket godkändes av årsmötet
C. Styrelsens förslag till rambudget godkändes av årsmötet
D. Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att ta upp ämnen på nytt och föra diskussion
om Alnarps utställningen vidare om den kan och skall anordnas

§ 13

Val av ordförande (1 år) ordinarie ledamöter (2 år) suppleanter (1 år)
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag framfördes av Gerhard Malmberg och är följande
Ordförande
Eva Joelsson
Nyval 1 år
Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Mats Niveborn
Nyval 2 år
Solveig Norrman
Nyval 2 år
Peter van der Steen
Fyllnadsval 1 år
(Inger Johannesson valt att vara suppleant)
Christina Hüttner
Fyllnadsval 1 år
(Johan Ernfridsson avsagt sig)
Inger Johannesson 1:e suppleant Nyval 1 år
Agneta Hermansson 2:e suppleant Nyval 1 år

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag
§ 14

Val av revisorer (1 år) och 2 revisorssuppleanter (1år)
Gun-Lis Bellhem Omval och Göran Tullberg Nyval
Till val av revisor suppleanter väljs för 1 år
Bo Olofsson Omval och Kjell Bergstrand Omval
Samtliga tillfrågade ställer sig till förfogande för val.

§ 15

Val av valberedningen sammankallande (1år) 2 ledamöter (2 år)
Årsmötet beslutade att Gerhard Malmberg valdes till valberedningens sammankallande 1
år
Monica Rosendahl och Barbro Olofsson är valberedning 1 år kvar

§ 16

Beslut om omedelbar justering av § 13-15
Årsmötet tog beslut om omedelbar justering av § 13-15

§ 17

Övriga ärenden
Inga ärenden

§ 18

Mötets avslutande
Göran Tullberg avslutade mötet med att tacka styrelsen för sitt arbete under året
samt tacka av de som fullgjort sina uppdrag med vackra blomster. Vi vill även gratulerar
Monika Ferneklint ägare till vinnarhunden av Årets Skotte 2018 med Årets-Skotte-täcke
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