Protokoll fOrtvid arsmote for Svenska Landseerklubben 8/5 2010
Plats: Larv
1. Motets oppnande:
Foreningens sekreterare Bodil Arvidsson halsade alIa villkomna
och forklarade arsmotet oppnat.
2. Justering av rostHingden:
17 st medlemmar. 1 st icke medlemmar.
3. Val av ordrorande ror arsmotet:
Hans Nilsson valdes till ordforande for motet.
4. Styrelsen anmalan om protokollfOrare vid motet:
Styrelsen anmalde Bodil Arvidsson som protokollforare for mOtet.
5. Val av tva justeringspersoner tillika rostraknare som tillsammans med
motesordfOranden skall justera protokollet:
Pia Larsson och Sune Arvidsson valdes till justerare tillika rostdiknare.
6. Beslut om narvaro- och yttranderatt fOrutom av klubbens medlemmar:
MOtet beslutade om art godkanna narvaro -och yttranderart av icke medlemmar.
7. Fragan om IDijtet blivet stadgeenligt utlyst:
Motet fastslogs vara stadgeenligt utlyst.
8. Faststallande av dagordningen:
Dagordningen faststalldes.
9. Styrelsens verksamhetsberattelse, balans- och resultatredovisningen,
fOr arbetet med avelsfragor samt revisorernas berattelse:
Styrelsens verksamhetsberartelse godkandes och lades till handlingarna.
Balans - och resultatrakningarna godkandes och lades till handlingarna.
Styrelsen redogjorde for avelsfnlgoma samt ras.
Revisoremas berartelse lastes igenom och lades till handlingarna.
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10. Faststallande av balans- och resultatrakning samt beslut om enIigt dessa
uppkommen vinst eller fOrlust:
Balans- och resultatrakningarna faststalldes. Motet beslutade art forlusten ska lagga till
kommande ars budget.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag fOregaende arsmotet givet till styrelsen.
Styrelsen redogjorde vad de gjort under aret.
12. Beslut om ansvarsfrihet ror styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2009. Beslutet var enhillligt.
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13. A. Beslut om styrelsens rorslag till verksamhetsplan.
Motet beslutade enligt styrelsen forslag.
B. Bestut om avgifter for kommande verksamhetsir:
MOtet beslutade att medlemsavgiften ska vara 300:-fOr medlem oeh for familjemedlem
150:- Kennelavgiften samt gavomedlemsavgiften samma som tidigare verksamhetsax.
Medlemsavgiften galler fOr 2011.
C. Beslut om styrelsens forslag till rambudget:
MOtet beslutade att godkanna styrelsen forslag till rambudget.
14. FaststiHlande av antalledamoter och suppleanter i styreIsen:
Antalledamoter i styrelsen fastslogs till 7 ordinarie samt tva suppleanter.
A. Val av ordrorande for ett ir:
Till ordf6rande valdes Hakan Johansson.
B. Val av tre ledamoter for tvair:
Till ordinarie ledamOter valdes Bodil Arvidsson, Jimmy Larsson oeh Eva Hveem.
C. FyUnadsvalledamot av ett ir:
Till ordinarie ledamoter valdes Erika Gren.
D. Val an tvi suppleanter pi ert ir samt beslut om tjanstgorningsordning for
dessa:
Till suppleanter valdes med tjanstgoringsordningen 1: Maj- Lis Riinell oeh
2: Eva Axberg.
15. Val av tvi revisorer och tvi revisorsuppleanter, samliga pi ert ir:
Till ordinarie revisorer valdes Kristna Johansson oeh Martin Borven oeh till
suppleanter fanns inga forslag.

16. Val av
a.
b.
c.

valberedningen:
Sammankallande pa 1 ar. Lorentz Gilljam
Val av ledamot pa 2 ax: Pia Larsson
Fyllnadsval pa 1 At: Maud Skogberg

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16:
Punktema 14-16 beslOts vara justerade.
18. Beslut:
Ordforanden ska vara ansvarig utgivare for Landseerbladet oeh hemsidan.

19. Ovriga arende:
Motion inlamnad om rattvisare vinstlista samt art utHindska championat, vinnartitlar
ska raknas. Arsmotet gay styrelsen uppdrag art ga igenom listan och besluta.
20. Utdelning av utmarkelser:
Bodil Arvidsson delade ut priser till framgangsrika tavlingsekipage.
21. Avslut:
Motesordf6rande tackade deltagama. Sekreteraren tackade Hans Nilsson f6r att stallt
upp med kort varsel samt f6rklarade motet avslutat.

Bodil Arvidsson

rA ~

'11,1

<~

~iJ

......................
7

.i7'ZJiltl C tPt-tft{ a;~
/'i7/1{

J1lsterare

..U~7...\~ ...

Sune Arvidsson

r.sssonJ

!AA/(7(~7
.',,;/"

..

Motets ordforande

Protokollf6rare

~~a.

Hans
. Nils~on
. ...I; \

r

.

.~~
Justerare

..

1,..--':1 "

/~~

15

Till revisorer 1 ar valdes

i~
rl8 rI ~1c7 #'/t t?//S
f!cJvr /h ) '7?nY-rIIc '!')

Till revisorer suppleanter 1 ar valdes

'D C rz,--

Vafa/l f

ilaktUlf
16a Valberedningen, sammankallande I iirvaldes
16b Valberedningen ledamot 2 ar valdes

~Jlnli.ds Va!

J;'I'('

/.J]r('/rfJ ~' IfO

.?t 0

2 ar ~ 5 017

flau d ~ /(0dsh-e

J

yY)

