SVENSKA EURASIERKLUBBEN
Dagordning för årsmöte 2018-03-24
§1 Mötets öppnande
Charli Ahl Ludvigsson önskar alla välkomna.
§2 Justering av röstlängd
6 st
§3 Val av årsmötesordförande
Som förslag Michael Kjörling. Han tackar för förtroendet.
§4 Styrelsens anmälan av protokollförare
Christina Haggren
§5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande skall justera protokollet
Gisela Wallin och Inge Andersson
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom. 4
Ja till yttranderätt.
§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Ja. Kallelse till föreningens hemsida, email utskick och per post.
§8 Fastställande av dagordningen
Ja den är godkänd
§9a Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt
revisorernas berättelse
§9b Redogörelse för arbetet med avelsfrågor
Vi går igenom verksamhetsberättelserna. Styrelsens, Från kassören,
valberedning, valphänvisningsansvarig, medlemsansvarig,
avelskommittén, utställningskommittén, pr & info kommittén,
utbildningskommittén, MH och BPH kommittén finns ingen just nu.
Totalt medlemmar i klubben 608 varav 14 utlandsmedlemmar.
Avelskommittén har reviderat RAS (avelskommittén har ej får feedback
från skk än), och lagt in förslag om avelskonferens.

§10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Styrelses balans och resultat räkning är godkänd, vinst på 14 000kr,
årsmöte väljer att skicka vinsten till löpande räkning enhälligt.
Vi har en god ekonomi i föreningen, den största kostanden är tidningen.
Förra året hade föreningen en stor utgift på priser till utställningen. Och
det har blivit en kostad på inhyrd webbansvarig.
Vi går igenom revisorernas berättelse.
Notering: Det står fel datum på revisionsberättelsen vid underskrifterna.
Det står 2017 istället för 2018.
Den är enväldigt godkänd. (revisionsberättelsen)
§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till
styrelsen. Fanns inga.
§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet enhälligt.
§13a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplaner är godkänd.
§13b Föredragning av styrelsens budgetplan
Vi går igenom rambudgeten, den är godkänd enhälligt.
§13c Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Styrelsen vill att den är oförändrad, det godkänt.
§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Omval på ordförande 1 år Charli Ahl Ludvigsson
Ledamot Nina Klaar, Tina Andersson och Malin Nilsson.
Årsmötet godkänner och väljer förslagna personer.
Suppliant 1. Pernilla Sellgren, 2. Inger Johansson årsmötet godkänner och
väljer förslagna personer.

§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Inger sjöstrand, omval på Måna Quist Eriksson. Årsmötet godkänner och
väljer förslagna personer. Revisorsupplianter, Ariana Carlen, Gisela
Wallin helt enligt valberedningens förslag.
§16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Omval 1 år Kicki Svalin (sammankallade)
Nyval 2 år Patricia Sjölander
1 år kvar Jeanette Dyberg
Årsmötet godkänner enhälligt och väljer förslagna personer.
§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Justeringsblanket skrivs och undertecknas.
§18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som
senast 14 dagar innan anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende
skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar innan det
ordinarie årsmötet hålls.
Inga proportioner,
Motion 1. Pengar till uppfödarmöten och föreläsning. Styrelsens svar:
Budgeteras 15 000 2018 till avelskonferans öppen för alla medlemmar.
Årsmötet anser att motionen besvarad.
Motion 2. Eurasiernsdag, lyfta eurasiern en dag/år förslag 19/7. Styrelsens
svar: Vår rekommendation är avslag, men det är en bra ide. Vill ha lite mer
information just om vad som skall hända under den dagen. Styrelsen vill
arbeta vidare med Gisela Wallin om dagen.
Årsmötet ger avslag och ger styrelsen i uppdrag att ta förslaget med sig in i
arbete under året.
Motion 3. Ny logotyp. Den vi har i dag passar sig inte för tryck. Ny
logotyp 35 000-50 000. Styrelsens svar: Avslag. Summan är för hög,
förslag om en tävling om en ny logotyp inom klubben. Diskussion, Gisela
ser problem med tävling. Vad den som vinner får? Årsmötet Avslag
enhälligt. Ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med ev tävling.
Kostnad för annonser i Eurasierbladet höjas för att alla blir i färg.
Styrelsen får i uppdrag att kolla kostnader för annonser under 2018.

Cookies för medlemsförteckning hanteras av ssuk. Alla medlemsuppgifter
skyddas.
Hur kan man göra för att få fler personer till årsmötet? Eventuellt Skype
med länkar från distrikt runt i landet. Föreläsning vid årsmöten. Styrelsen
tar kontakt med italiano volpino klubben för tips på lösningar.
§19 Årets Eurasier År 2017
Årets arbetande Eurasier: Cool surprise Lilleman
Årets utställning Eurasier: Risan Gårdens Neymar
§20 Tacka avgående styrelsemedlemmar
Tackar Camilla Norberg som jobbat som redaktör under 2017, styrelsen
skickar blomster check.
§21 Mötets avslutande
Mötesordförande Michael Kjörling tackar för att han fick vara med.
Nyvald Ordförande Charli Ahl Ludvigsson tackar de som kom för visat
intresse.

———————————————Michael Kjörling Mötesordförande

————————————————
Christina Haggren Sekreterare

———————————————Inge Andersson Justerare

————————————————
Gisela Wallin Justerare
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