Protokoll fört vid årsmöte för Svenska Landseerklubben 25/4 2009
Plats: Västerås Brukshundklubb
1. Mötets öppnande:
Föreningens ordförande Håkan Johansson hälsade alla välkomna
och förklarade årsmötet öppnat.
2. Justering av röstlängden:
17 st medlemmar. 7 st icke medlemmar.
3. Val av ordförande för årsmötet:
Anso Pettersson valdes till ordförande för mötet.
4. Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet:
Styrelsen anmälde Bodil Arvidsson som protokollförare för mötet.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet:
Pia Larsson och Monika Lindberg valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar:
Mötet beslutade om att godkänna närvaro –och yttranderätt av icke medlemmar.
7. Frågan om mötet blivet stadgeenligt utlyst:
Mötet fastslogs vara stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen:
Dagordningen fastställdes.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisningen, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse:
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
Balans – och resultaträkningarna godkändes och lades till handlingarna.
Styrelsen redogjorde för avelsfrågorna. MH-tester.
Revisorernas berättelse lästes igenom och lades till handlingarna.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust:
Balans- och resultaträkningarna fastställdes. Mötet beslutade att vinsten ska läggas till
kommande års budget.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givet till styrelsen.
Styrelsen rapporterade att det inte funnits några uppdrag.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Beslutet var enhälligt.

________

________

_______

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet beslutade enligt styrelsen förslag.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår:
Mötet beslutade om oförändrad avgift kommande verksamhetsår
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget:
Mötet beslutade att godkänna styrelsen förslag till rambudget.
14. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen:
Antal ledamöter i styrelsen fastslogs till 7 ordinarie samt två suppleanter.
A. Val av ordförande för ett år:
Till ordförande valdes Håkan Johansson.
B. Val av tre ledamöter för två år:
Till ordinarie ledamöter valdes Linda Söderström, Pia Nordén och Monika
Gilljam.
C. Fyllnadsval ledamot av ett år:
Till ordinarie ledamöter valdes Pia Larsson.
D. Val an två suppleanter på ett år samt beslut om tjänstgörningsordning för
dessa:
Till suppleanter valdes med tjänstgöringsordningen 1: Maj-Lis Rünell och
2: Eva-Britt Östman.
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter, samliga på ett år:
Till ordinarie revisorer valdes Agne Grundström och Eva Axberg och till suppleanter
fanns inga förslag.

16. Val av valberedningen:
a. Sammankallande på 1 år. Tomas Östman
b. Val av ledamot på 2 år: Lorentz Gilljam
c. Fyllnadsval på 1 år: Roine Rutström
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16:
Punkterna 14-16 beslöts vara justerade.
18. Beslut om att arbeta för en restriktion för DNA-test på CTP.
Mötet beslutade enhälligt att arbeta för en restriktion för DNA-testa på CTP.
19. Beslut om hur styrelsen skall agera vid användande av avelsdjur som ger kända
och dokumenterade avkommer med genetiska defekter:
Beslutade att när styrelsen får in information om defekter eller annat dokument skall
styrelsen anmäla detta till SKK.

_________

__________

________

20. Försäkringsbolagens beslut angående ortopediska ingrepp.
Styrelsen informerade om max belopp för ortopediska ingrepp som görs på stora
hundar kostar mer än det gör på små hundar. Styrelsen anser att det är diskriminerade
av vår ras.
21. Övriga ärende:
Styrelsen bad icke uppfödare att ge förslag till bättre information. Styrelsen tog upp
diskussion om döda och sjuka hundar och att den vill få information om dessa hundar.
Efterfråga om fler landseer saker och kläder.
22. Utdelning av utmärkelser:
Håkan Johansson delade ut livbojar till de ekipage som hade blivet uppflyttade från
startklass till öppen klass. Bodil Arvidsson och Håkan Johansson delade ut priser till
framgångsrika tävlingsekipage.
23. Avslut:
Mötesordförande tackade deltagarna och lämnade över klubban till ordförande.
Ordförande tackade Anso Pettersson och för förtroendet samt visat intresse och
önskade klubben lycka till under det kommande året samt förklarade mötet avslutat.

Bodil Arvidsson

Anso Pettersson

………………….
Protokollförare

…………………………
Mötets ordförande
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………………………..
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………………………………
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16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.

Anso Pettersson

Monica Lindberg

Pia Larsson

Mötesordförande

Justerare

Justerare

13a Till ordförande 1 år valdes

Håkan Johansson

13b Till ledamöter 2 år valdes

Linda Söderström
Pia Nordén

Fyllnadsval 1 år

Monika Gilljam
Pia Larsson

13c Till suppleanter 1 år valdes

Maj-Lis Rünell
Eva-Britt Östman

Där Maj-Lis Rünell blev 1:e supp. och Eva-Britt Östman 2:dre

14c Till revisorer 1 år valdes

Agne Grundström
Eva Axberg

Till revisorer suppleanter 1 år valdes……………………………..
………………………………
15 Valberedningen, sammankallande 1 år valdes Tomas Östman
Valberedningen ledamot 2 år valdes Lorentz Gilljam
Fyllnadsval 1 år
Roine Rutström

