ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska rasklubben för Bracco Italiano och Spinone
14 Mars 2015

§1

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

§2

Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§3

Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Kikki Ellström.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet
Till protokollförare valdes Catarina Hernander.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet
Agneta Karlsson och Yvonne Hansén valdes att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar
Endast klubbens medlemmar var närvarande.

§7

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet har annonserats i såväl klubbens medlemstidning samt på
hemsidan. Mötesdeltagarna fann att mötet blivit 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
och godkändes. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till
handlingarna.

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes. Inkom önskemål om att
föregående års budget ska finnas med i årsredovisningen, för att
möjliggöra jämförelse.

§11
styrelsen

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit
Uppkommen diskussion om SRBS jubileumsutställning.
Påpekande om slarvfel i verksamhetsberättelsen.
RAS ej godkänt.

§12

Beslut för ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

§13

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Avgifter ligger kvar oförändrade
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Den förslagna budgeten godkändes.

§14

A.Beslut om antal ordinarie ledamöter som skall ingå i styrelsen
Årsmötet beslutar att sex ordinarie ledamöter skall ingå i styrelsen
B. Beslut om antal suppleanter som skall ingå i styrelsen
Årsmötet beslutat att två suppleanter skall ingå i styrelsen.
C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Av årsmötet valdes:
Ordförande Kikki Ellström
1 år
Ledamot
Stefan Nicolaidis fyllnadsval 1 år
Ledamot
Lars-Göran Edström
1 år
Ledamot
Bengt Svensson
2 år
Ledamot
Filip Silvferhjelm
1 år
Ledamot
Britt-Marie Rasmusson 2 år
Ledamot
Ann-Sofie Klemmensen 2 år
1:a Suppl Agneta Karlsson
2 år
2:a Suppl Anki Skrucha
1 år

§15

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa
stadgar
Till revisorer väljs Börje Gellert och Gitte Jönsson på ett år.
Till revisorsuppleanter väljs Gun Edström och Jessica Åberg på ett år.

§16

Val av valberedning om tre personer, varav en ordförande
Till valberedningen valdes:
Carin Billström
1 år
sammankallande
Yvonne Hansén
2 år
Christina Strid
1 år

§17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 13-16.

§18

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor/RAS
Anki Skrucha informerade om vad som hänt med arbetet RAS.

§19

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet eller som
senast 31 december anmälts till styrelsen.
Inga ärenden inkomna.

§20

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§21

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

Sekreterare, Catarina Hernander

Mötets ordförande, Kikki Ellström

Justerare, Agneta Karlsson

Justerare, Yvonne Hansén

