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Årsmötesprotokoll 

 

Svensk rasklubben för Bracco Italiano och Spinone 

2/4 2016 

Smålandsstenar/ Lilla Kätabo gård 

 

§ 1 Årsmötets öppnande. 
Kikki Ellström hälsade de närvarande välkomna, och förklarade årsmötet öppnat. 
 

§ 2 Justering av röstlängd. 
Britt-Marie Rasmussen upplyste att på dagens årsmöte, är 19 personer röst berättigade. 

  
 Kikki Ellström ger ordet till gårdägare Stefan Holmgren som ger en kort 

presentation/historia om Lilla Kätabo gård 
  
§ 3 Val av ordförande for mötet. 

Till mötesordförande valdes Malin Thyden Kärrman 
  
§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet. 

Till protokollförare valdes Sofie Klemmensen 
  
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförende skall 

justera protokoll. 
Tomas Larsson och Lars-Arne Jönsson valdes, att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll 

  
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmer. 

I enlighet med SKK förenings stadgar beslutade församlingen på Årsmötet, att närvaro- 
och yttranderätt förutom klubbens medlemmar kunde deltaga i debatten, men ej ha 
rösträtt. 

  
§ 7 Fråga om mötet blivet stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet har annonserats i såväl klubbens digitala nyhetsbrev, hemsida och klubbens FB 
sida 
Mötesdeltagarna fann att mötet blivet stadgeenligt utlyst. 

  
§ 8 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 
  
§ 9 Föredragning af styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, samt 

revisorernas berättelse. 
Årsredovisningen samt balans- och resultatredovisningen genomgicks. 
Yvonne Hansén hade frågor angående balans og SRBS kopplingsavgift til SKF. 
Kikki Ellström svarade på detta och årsredovisningen samt balans- och 
resultatredovisningen godkändes. 

  
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 
Förra årets önskan om föregående års budget skal finnas med i årsredovisningen är 
uppfylld.  
Kikki Ellström frågade årmötet om överskottet på 9304 kr från 2015, kunne överföras till 
vårt sparkonto och öronmärkas till klubbens jubileum  2018. 
Ett enigt årsmöte godkände detta. 
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§ 11 Styrelsen rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit til styrelsen. 

Årsmötet godkänner detta. 
  
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2015. 
  
§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag til verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen gicks igenom och där var frågor angående domare till den inoff. 
utställningen den 9 juli 2016, varför eftersöksprov först var den  20 august i Forsmark, och 
om der var fastsatt datum till de 2 tränings helger för fält i höst 
Följande domare är bokade til den inoff utställningen, Anki Skrucha och Irene Hjeltman 
Mere upplysningar om inoff. utställningen kommer snart på SRBS hemsida og FB sida. 
Beträffande eftersöksprov först var den 20 augusti i Forsmark, blev det informerat att det 
inte hade varit möjligt en tidigare datum. 
Beträffande datumen till de 2 tränings helger för fält i höst, blev det upplyst att så snart 
datumen var klara kan man kunne läsa mere om dette i Nyhetsbrevet, hemsida og FB. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
  

 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen rätt till att jämnföra provavgifterna med de andra 
klubbarna i SKF, och utifrån detta  fastställa avgiften. 
 

 C. Beslut om styrelsen förslag till rambudget. 
Den förslagna rambudget godkändes. 

  
§ 14 A. Beslut om antal ordinarie ledamöter som skall ingå i styrelsen. 

Årsmötet beslutar at 6 ledamöter skall ingå i styrelsen. 
 

 B. Beslut om antal suppleanter som skall ingå i styrelsen. 
Årsmötet beslutar at 2 suppleanter skall ingå i styrelsen. 
 

 C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter og supleanter i styrelsen, samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Av årsmötet valdes: 
Kikki Ellström  - omval 1 år 
Anki Skrucha  - omval 2 år 
Mats Stridh  - nyval 2 år 
Rolf Andersson  - nyval 2 år 
Lars-Göran Edström  fyllnadsval – 1 år 
Birgitta Jönsson kommer att bli adjungerad kassör, dvs utanför styrelsen. 

 Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
1:a Suppl 
2:b Suppl 

Kikki Ellström 
Anki Skrucha 
Mats Stridh 
Rolf Andersson 
Lars-Göran Edström 
Bengt Svensson 
Sofie Klemmensen  
Britt-Marie Rasmussen 
Tina Gavling 

omval 1 år 
omval  2 år 
nyval  2 år 
nyval  2 år 
fyllnadsval 1 år 
1 år kvar 
1 år kvar 
fyllnadsval 1 år 
nyval 1 år 
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§ 15 Val av två revisorer och två revisorsppleant enligt § 9 i dessa stadgar. 
Til revisorer väljs: 
Börje Gellert  - omval 1 år 
Rolf Lundström – nyval 1 år 
Til revisorersuppleanter väljs: 
Gun Edström – omval 1 år 
Jessica Åberg – omval 1 år. 

  
§ 16 Val av valberedning om tre personer, varav en ordförande. 

Till valberedningen valdes. 
Ann-Sofie Lindén  1 år   - Sammankallende/ordförande 
Yvonne Hansén    1 år 
Carin Billström      2 år 

  
§ 17 Beslut om omedelbar justering af punkterne 13 – 16. 

Årsmötet beslutar om omedelbar justering af punkterna  13 – 16. 
  
§ 18 Redogörelse för arbetet med avlsfrågor / RAS. 

Lars-Göran Edström informerade att RAS för Bracco Italiano blev godkänt maj 2015 
Efter hårt arbete informerade Lars-Göran Edström att RAS för Spinone är godkänt och blir 
offentligt den 6 april 2016. 
Beträffande  Bracco Italiano och avel – inte mycket nytt, annat än avels bredden är liten 
Beträffande Spinone och avel – liten avels bredd + storleken på hundar varierar mycket på 
utställningar, vilket ska tittas på, på kommende avlskonference som SRBS planerar  till 
hösten 2016 
Lars-Göran Edström informerar att raserna bör bli bättre på att samarbeta om bra 
parningar och genteknologi, och vad man önskar for framtiden 
Lars-Göran Edström efterlyser ett avelsråd, vilket blandt annat blir en punkt til höstens 
avlskonference. 
Styrelsen har fått indsänt material från  Ann-Sofie Lindén beträffande inavel på Spinone i 
perioden 1996 – 2015, och indsänt material vill blive taget op på SRBS avlskonference 
höst 2016. 

  
§ 19 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet eller som senast 31 

december anmälts till styrelsen. 
Till ärendet har styrelsen för behandling av årsmöte avgett utlåtande och lämna 
förslag till beslut. 
- Inkommen motion angående SRBS representant i SKFs styrelse bör vara 
representant från SRBS styrelse 
Indkommende motion skal  behandlas hos SKF, men årsmötet ger den nya styrelsen 
bemyndigelse till att framföra ovanstående motion til SKF. 

  
§ 20 Övriga frågor. 

Anki Skrucha tager ordet och berättar att SRBS här i det förste halv år kommer att 
medverka på följende 3 jaktmässor 
Jakthundens dag i Varberg den 24 april, Göteborg Game Fair på Tjolöholm slott den 14-15 
maj og Mastdunga den 9 juli 2016 
Anki Skrucha informerade om varför SRBS nu skickar ett digital nyhetsbrev istället för 
SRBS tidning, och klart där är folk som har gått ur SRBS pga. den missade tidningen, men 
med det digitala Nyhetsbrev kom info fortare och oftare ut till medlemmarna. 
Klubben sparar ca. 20000 kr. om året genom att lägga ner tidningen, vilket betyder att 
SRBS kan erbjuda sina medlemmer mer aktiviteter än tidigare. 
Rolf Andersson frågade om man inte kunde samle info/materiale, så SRBS kunne sende 
en samlet digital tidning ud som den SKF sender ud - Et forslag som den nye styrelse klart 
vil kigge på. 
SRBS vill  gärne ha medlemmer hjälp i samband med den inoff. udstilling i Mastdunga, och 
allt överskott går till jubileumet 2018. 
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Anki Skrucha uppmanade SRBS medlemmer, att de forsatt skulle skicka material till 
Angelica Hemlin. 

  
§ 21 Mötets avslutande. 

Ordförande avtackade de styrelseledamöter som nu avgått, samt tackade alla närvarande 
och avslutade årsmötet. 

 

 

 

 

Sekreterare, Sofie Klemmensen 

 

 

Mötes ordförande, Malin Thyden Kärrman 

 

Justerare, Tomas Larsson 

 

Justerare, Lars-Arne Jönsson 

 

 


