ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska rasklubben för bracco italiano och spinone italiano
2 mars 2013 i Finntorp, Askersund

Närvarande: Fredrik Andersson, Gun Edström, Lars-Göran Edström, Börje Gellert, Yvonne Hansén,
Angelica Hemlin, Jennie Jedenberg, Jens Johansson, Gitte Jönsson, Lars-Arne Jönsson, Anki Skrucha,
Maine Sterner, Christina Strid, Mats Strid, Jenny Westman

§1

Årsmötets öppnande.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Justering av röstlängden.
Röstlängden, omfattande 15 medlemmar, fastställdes.

§3

Val av ordförande för mötet.
Till mötesordförande valdes Gitte Jönsson.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Till protokollförare valdes Angelica Hemlin.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera
protokollet.
Börje Gellert och Jennie Jedenberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6

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

§7

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Jens Johansson berättade att årsmötet annonserats i såväl klubbens medlemstidning som på
hemsidan samt via e-postutskick till de medlemmar som valt att ingå i klubbens maillista.
Mötesdeltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§9

Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, samt
revisorernas berättelse.
Revisor Börje Gellert berättade att föreningens ekonomi är i god ordning. 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 enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
Balans- och resultaträkningen fastställdes och beslutades att resultatet överförs i ny räkning.

§ 11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Inga uppdrag fanns.

§ 12

Beslut för ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 13

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Jens Johansson förtydligade att den stora skillnaden i verksamhetsplanen jämfört med föregående
år, är att klubben planerar att anordna ett ordinarie fältprov istället för två. Detta för att kostnaden för
markhyra är så hög. Det meddelades också att datum för detta prov kommer att korrigeras samt att
platsen blir Falköping. Därefter gick verksamhetsplanen igenom och godkändes.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Den föreslagna budgeten godkändes.
§ 14

A. Beslut om antal ordinarie ledamöter som skall ingå i styrelsen.
Efter en stunds diskussion, där för- och nackdelar vägdes mot varandra, beslutade årsmötet efter
röstning genom handuppräckning att det ska vara fyra (4) ordinarie ledamöter i styrelsen. Åtta (8)
röstade för fyra (4) ledamöter, sex (6) röstade för sex (6) ledamöter och en (1) avstod att rösta.
B. Beslut om antal suppleanter som skall ingå i styrelsen.
Årsmötet beslutade att det ska vara två (2) suppleanter.
C. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Till ordförande för en period av ett (1) år valdes Jens Johansson. Till ordinarie ledamot för två (2) år
valdes Fredrik Andersson. Till första suppleant på ett (1) år valdes Lars-Göran Edström. Till andra
suppleant på ett (1) år valdes Kikki Ellström. Övriga ledamöter i styrelsen med ett (1) år kvar är Mats
Strid, Veronica Framell och Agneta Karlsson.

§ 15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Till revisorer valdes Börje Gellert och Gitte Jönsson på ett (1) år. Till revisorssuppleanter valdes Gun
Edström och Jessica Åberg på ett (1) år.

§ 16

Val av valberedning om tre personer, varav en ordförande.
Till valberedning valdes Maine Sterner på ett (1) år och Anki Skrucha på två (2) år. Den tredje
platsen fylldes av Carin Billström som har ett (1) år kvar. Till ordförande utsågs Maine Sterner.

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16.
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13–16.

§ 18

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor/RAS.
Jens Johansson gick igenom dokumentet Uppdatering av RAS 2012 och poängterade särskilt att
klubben har lämnat önskemål till SKK om att exteriördomarna måste bli bättre på att kommentera
hud och ögon på klubbens raser för statistikens skull. Han berättade också att klubben fått årets
revidering av RAS framflyttad till den 30 juni.
Årsmötet godkände detta.

§ 19

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet eller som senast 31 december
anmälts till styrelsen. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande
och lämna förslag till beslut.
►Motion från Jenny Westman som yrkar att jaktprovsresultat ska registreras på SKK:s
Hunddata, inte bara prisprov.
Efter en stunds diskussion menade årsmötet att detta snarare är en uppgift för SRBS än för SKK och
gav styrelsen i uppdrag att arbeta i motionens riktning. Årsmötet beslutade att avslå motionen.
►Motion från Jenny Westman som yrkar att tävlingsresultat bör redovisas på SRBS hemsida,
istället för i Italienaren.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
►Motion från Jenny Westman som yrkar att provberättelser börjar redovisas för alla fält- och
eftersöksprov.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

§ 20

Övriga frågor
Med anledning av klubbens planerade arrangemang ”Årets italienare” ställdes frågan vad
evenemanget och titeln egentligen innebär. Årsmötet kom fram till att det finns utrymme för
utveckling av tävlingen. Det föreslogs att titeln ”Årets italienare” borde vara ett vandringspris och
tilldelas den hund som under året utmärkt sig såväl jaktligt som exteriört och årsmötet gav styrelsen i
uppdrag att arbeta i den riktningen.
Det efterlystes också fler mindre och spontana aktiviteter i klubbens regi, gärna från medlemmar

utanför styrelsen. Det kan vara hundpromenader, träningstillfällen etc, detta för att öka
engagemanget och få fler medlemmar att känna sig delaktiga i klubbens verksamhet.
Slutligen tackades avgående styrelsemedlemmar för sitt goda arbete för klubben med en varm
applåd.
§ 21

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade årsmötet.

______________________________

______________________________

Sekreterare, Angelica Hemlin

Mötets ordf, Gitte Jönsson

______________________________

______________________________

Justerare, Börje Gellert

Justerare, Jennie Jedenberg

