Årsmötesprotokoll
Svensk rasklubben för Bracco Italiano och Spinone
Rasklubb inom specialklubb för Kontinentale Fågelhundar

26/3 2017 - Göteborg
§1

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

§2

Justering av röstlängd.
Kikki Ellström upplyste att på dagens årsmöte, är 19 personer röst berättigade.

§3

Val av ordförande för mötet.
Till mötesordförande valdes valberednings förslag Sif Bredenfeldt
Sif Bredenfeldt gav en kort presentation om vem hon är och om sin bakgrund.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Till protokollförare valdes Sofie Klemmensen

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokoll.
Anki Skrucha och Anna-Lena Svensson valdes, att jämte ordföranden justera dagens
protokoll

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmer.
I enlighet med SKK föreningsstadgar beslutade församlingen på Årsmötet, att närvarande
förutom klubbens medlemmar kunde deltaga i debatten, men ej ha rösträtt.

§7

Fråga om mötet blivit 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 av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, samt
revisorernas berättelse.
Årsredovisningen samt balans- och resultatredovisningen genomgicks.
Kikki Ellström läste upp revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.01.01. – 2016.12.31
Församlingen godkände på revisorernas rekommendation, att bevilja styrelsen full
ansvarsfrithet för räkenskapårets förvaltning.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller
förlust.
Förra årets önskan om att föregående års budget skall finnas med i årsredovisningen är
uppfylld.
Kikki Ellström frågade årsmötet om överskottet på 21219 kr från 2016, kunne överföras till
vårt sparkonto och öronmärkas till klubbens jubileum 2018.
Ett enigt årsmöte godkände detta.

§ 11

Styrelsen rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit til styrelsen.
Det var inga.
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§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 13

A. Beslut om styrelsens förslag til verksamhetsplan.
Kikki Ellström gick igenom verksamhetsplanen. Rolf Andersson fick ordet och berättade
om aktiviteter som är planerade i samband med medlemsträffen den 19, 20 och 21 maj
2017.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Medlemsavgift löpert ett kalender år 1/1 til 31/12
Kikki Ellström upplyste att nye medlemmar som anmäler sig sista kvartalet, får kommande
år med i medlemsavfgifen
Årsmötet godkände att den 25/2 är sista betalingsdato, om medlemmar önsker rösträttt på
SRBS årsmöte.
Årsmötet önskade info på hemsidan, vilket den nya styrelsen tar hand om.
C. Beslut om styrelsen förslag till rambudget.
Kassören informerade om att SRBS webmaster hade glömt att sända räkning för
hemsidan, så därför är beloppet för 2016 ej korrekt i SRBS Budget
Den förslagna rambudgeten godkändes.

§ 14

A. Beslut om antal ordinarie ledamöter som skall ingå i styrelsen.
Årsmötet beslutade att 6 ledamöter skall ingå i styrelsen.
B. Beslut om antal suppleanter som skall ingå i styrelsen.
Årsmötet beslutar att 2 suppleanter skall ingå i styrelsen.
C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Av årsmötet valdes:
Kikki Ellström - omval 1 år
Sofie Klemmensen - omval 2 år
Tina Gavling - nyval 2 år
Martin Adner - nyval 2 år
Iia Fehrn-Schichter – fyllnadsval 1 år
Birgitta Jönsson forsætter som adjungerad kassör, dvs utanför styrelsen.
Ordförande
Kikki Ellström
omval 1 år
Ledamot
Sofie Klemmensen
omval 2 år
Ledamot
Tina Gavling
nyval 2 år
Ledamot
Martin Adner
nyval 2 år
Ledamot
Iia Fehrn-Schichter
fyllnadsval 1 år
Ledamot
Rolf Andersson
1 år kvar
Ledamot
Anki Skrucha
1 år kvar
1:a Suppl
Tina Toivonen
nyval 2 år
2:b Suppl
Emelie Kjellin
nyval 1 år

§ 15

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Till revisorer väljs:
Börje Gellert - omval 1 år
Gun Edström – nyval 1 år
Til revisorersuppleanter väljs:
Yvonne Hansén - nyval 1 år
Den nya styrelsen kontakter Cecilia Wikars om hon vill vara revisorssuppleant för 1 år

§ 16

Val av valberedning om tre personer, varav en ordförande.
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Till valberedningen valdes.
Ann-Sofie Lindén 1 år - Sammankallande/ordförande
Ove Sunnervall 1 år
Carin Billström
2 år
§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterne 13 – 16.
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.
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§ 18

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor / RAS.
Lars-Göran Edström tar ordet.
Lars-Göran Edström går igenom uppdatering av RAS för Bracco Italiano
Som något nytt har SRBS för Bracco Italiano 2016, låtit sammanställa informationen från
rapportblanketter och skrivna kritiker av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD
för utställningar under 2015. Vid 33 utställningar har 146 bedömningar skett. Det finns
insänt 4 avvikelserapporter med anmärkningar mot 8 hundar. 7 pga ögonproblem ffa lösa
ögonkanter,1 pga för mycket halsskinn.
Omkring hälsa önskar årsmötet och styrelsen mer öppenhet.
Lars-Göran Edström gick iigenom uppdatering av RAS för Spinone
Som något nytt har SRBS för Spinone 2016, låtit sammanställa informationen från
rapportblanketter och skrivna kritiker av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD
för utställningar under 2015. Vid 16 utställningar har 48 bedömningar skett. Det finns
insänt 1 avvikelserapporter med anmärkningar mot 8 hundar. 7 pga ögonproblem ffa lösa
ögonkanter,
På hälso- området finns det lite problem med epilepsi/EPI, smal underkäke, inttte stora
problem med Cerebellar ataxi
Ämnet tas upp på kommande uppfödarmöte..
Tyvärr är Spinone folk inte så duktiga på att röntgenfotograferea som Bracco folket, och
man tar upp ämnet på årets uppfödarmöte.
Kikki Ellström tager ordet och berättar om en positiv utveckling inom jakt og resultat.
Riktigt många hundar från SRBS har varit till start 2016.

§ 19

Inget

§ 20

Övriga frågor.
Anki Skrucha tar ordet, och läser upp IB Henriksen 2 frågor, och berättar om saken.
SRBS styrelse har på styrelsemöte den 26/1-2017 behandlat skrivelsen från IB Henriksen
med de 2 frågorna, och Anki Skrucha lläser upp SRBS styrelses svar för årsmötet, som
enstemmigt godkender styrelsen svar till IB Henriksen.
Årsmöte för uppfödaremöte var planlagt til den 19/5-2017, men pga. otillfredsställande val
av datum, flyttas uppfödaremöte til tidig höst / mitten august.
Mere om datum osv. Sänds ut efter årsmötet.
Kassör upplyser om att SRBS medlemmar er välkomna på SKF årsmöte.
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§ 21

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

Sekreterare, Sofie Klemmensen

Mötes ordförande, Sif Bredenfeldt

Justerare, Anki Skrucha

Justerare, Anna-Lena Svensson
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