
Protokoll fört vid Svenska eurasierklubbens ordinarie årsmöte

Söndage n 2016-03-06, Söde rtä lje Ken ne lklu bb, Söde rtä lje

§ f. Mötets öppnande

Klubbens vice ordförande Tomas Tegner hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justering av röstlängd

Närvarande på mötet var 9 röstberättigade medlemmar samt 3 gäster (Linda Karlsson, Jenny

Skog och Tomas Uneholt)

§3. Val av årsmötesordförande

Till årsmötesordförande valdes Tomas Uneholt

§4. Styrelsens anmälan om protokollförare

Styrelsen anmälde Sara Ljusterfors som protokollförare för årsmötet

§5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med årsmötesordföranden skall
justera protokollet

Tilljusteringsmän valdes Madeleine Andersson och Malin Jansson

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom 4

Gästerna (Linda Karlsson, Jenny Skog och Tomas Uneholt) har yttrande- och närvarorätt men ej

rösträtt.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet har i god tid skett via klubbens hemsida, klubbtidningen Eurasierbladet nr
4 2A15 samt på klubbens facebooksida. Det fastställdes att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ A. Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 9.a. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.

Styrelsens årsredovisning samt balans- och resultatredovisning samt revisionsberättelsen gicks

igenom och lades därefter tilI handlingarna,

§ 9b. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor

Utvärderingen av RAS för 2015 summerades på mötet och kommer att redovisas i

Eurasierbladet nr 2 2016.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut enliel dessa uppkommen vinst eller
förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes. Årets vinst fors över till kommande års verksamhet.
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§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen

Det fanns inga uppdrag från föregående årsmöte att hantera.

§ 12. Beslut orn ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13a. Beslut om styrelsens förslag till verkamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 fastställdes.

b. Föredragning av styrelsens budgetplan

Styrelsens budgetförslag för år 2016 fastställdes.

c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Ofdrändrat.

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om

suppleanternas tjänstgöringsordning

Till ordförande på 1 år valdes enligt valberedningens förslag

Tomas Tegner

Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag

Nina Kjellberg 2 år {nyval}
YvonneJanzdn 2 år (nyval)

Camilla Norberg 2 år (nyval)

Christina Haggren 1 år (fyllnadsval)

Emma Nilsson L år kvar

Malin Jansson 1 år kvar

Till suppleanter på 1 år valdes i tjänstgöringsordning

Matilda Kindstrand

Emelie Gustafsson

§ 15. Val av två revisorer och Wå revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna

Till ordinarie revisorer på 1 år valdes

Christel Fredriksson

tnger Sjöstrand

Till revisorssuppleanter på 1 år valdes

Måna Qvist Eriksson

Ulla-Carin Totney

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes

KickiSvalin

Till ledamöter i valberedningen valdes

Sofi Karlsson (2 år)

Jeanette Dyberg (1 år)



§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

Mötet beslutade omedelbar justering av punkterna 14,15 och 15.

§ tS. övriga ärenden som av styrelsen hänskjutlts till årsmötet eller som senast 14 dagar innan

anmälts till s§relsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till
styrelsen senast X4 dagar innan det ordinarie årsmötet hålls

a. Revidering av stadgarna enligt styrelsens förslag

Mötet fastståller enhälligt revidering av stadgarna enligt styrelsens och

årsmötesordförandens förslag.

b. lnkommen motion

Mötet konstaterar att inkommen motion ej inlämnats på korrekt sätt och kan därav ej tas upp

för behandling på årsmötet. Motion ogiltigförklaras.

Mötesordförande hänvisar till SKK:s föreningspärm där det finns exempel på hur motioner
skrivs och dessa skall tillsändas s§relsen.

§ 19. Tacka avgående styrelsemedlemmar

Mötesordföranden Thomas Uneholt tackade för sig och lämnade över ordet till klubbens

nyvalde ordförande Tomas Tegndr.

Tomas Tegndr tackade årsmötesordförande Thomas Uneholt samt avtackade avgående

styrelseledamoten Marita Nämnd.

Pris till årets utställningseurasier samt årets arbetande eurasier 2015 delades ut.

§ 20. Mötets avslutande

Nyvalde ordföranden Tomas Tegndr tackade alla som närvarit vid årets möte och förklarade

årsmötet avslutat.

Thomas Uneholt

Mötesordförande

Madeleine Andersson

Justerare

N



Omedelbar justering

Bilaga till protokoll vid Svenska Eurasierklubbens årsmöte 613 2OLG

Följande 13§-15§ förklarades av årsmötet som omedelbart justerade

Val av ordförande ordinarie ledamöter och suppleanter

Tc:mas Tegne.
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Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följer
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Till ordförande på ett år valdes

Till ordinarie ledamöter på två år valdes

Till ordinarie ledamöter på ett år valdes

Tillsuppleanter på ett år valdes

Val av två revisorer.

Till val av revisorer på ett år valdes

Till val av revisorsuppleanter på ett år valdes
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Val av valberedning

Till sammankallande ivalberedningen på ett år

Till ledamot ivalberedningen på två år

Till Iedamot ivalberedningen på ett år
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Av mötet vald justerare
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