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Protokoll fiirtvid årsmöte fiir Svenska Landseerklubben 23142016
Plats: Västerås

1. Mötets öppnande:
Föreningens Vice ordfiirande Åsa Johansson hälsade alla
Välkomna, och ftirklarade årsmötet öpprtat.

2.

Justering av röstlängden:
32 medlemmar och 2 icke medlemmar + 2 hörseltolkar.

J.

Val av ordfiirande fiir årsmötet:
Tommas Uneholt valdes

till

ordftirande ftir mötet'

4. Styrelsen anmälan om protokollftirare vid mötet:
Styrelsen anmälde Bodil Arvidsson som protokollftirare ftir mötet.
5.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med
mötesordliiranden skall justera protokollet:
Erika Gren och Monika Lindberg valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Beslut om

närvaro- och yttranderätt fiirutom av klubbens medlemmar:

Beslutade att icke medlemmar hade närvaro- och yttanderåitt.

7.

Frågan om mötet blivet stadgeenligt utlyst:
Mötet fastslogs vara stadgeenligt utlyst.

8.

Fastställande av dagordningen:
Dagordningen fastställdes.

g.

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisningen, redogörelse
Iiir arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse:
Ssrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
Balans och resultatråikningama godkiindes och lades till handlingarna.
Revisorernas beriittelse lästes igenom och lades till handlingarna.

resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller fiirlust:

10. Fastställande av balans- och

Balans- och resultatråikningarna faststiilldes. Mötet beslutade att vinsten ska balanseras
i ny riilcring
11. Styrelsens rapport om de uppdrag fiiregående årsmötet givet till styrelsen:
Sekreteraren Bodil Arvidsson redovisade de uppdrag som styrelsen genomfört.
12. Beslut om ansvarsfrihet liir styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2015. Beslutet var enhälligt.
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13. A. Beslut om styrelsens fiirslag till verksamhetsplan:
Mötet beslutade enligt styrelsen förslag.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår:
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara ofor?indrad 300:- ftir medlem och f<ir
familiemedlem/stödmedlem 150:- , gåvormedlem fran uppftidama 100:- samt 50:extra for utlandsmedlem.
C. Beslut om styrelsens fiirslag till rambudget:
Mötet beslutade att godkänna stynelsen ft)rslag till rambudget.

14. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen:
Antal ledamöter i stynelsen fastslogs till 6 ordinarie + ordförande, samt två
suppleanter.

A. Val av ordfiirande för ett hrz

Till ordftirande valdes Sonny Taberman.
B. Val av tre ledamöter fiir två år:
Till ordinarie ledamöter valdes Anette Wennström, Helena Henriksson och Bo
Jeppsson

C. Fytlnadsval av två ledamöter fiir ett år:
Till ordinarie ledamöter valdes Tommy Carlsson, Pemilla Lindgren

D. Val av två suppleanter på ett år samt beslut om tjänstgörningsordning

fiir

dessa:
Till suppleanter valdes med tjänstgöringsordningen 1: Monika Lindberg och

2:Lotta Andersson.

15.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter, samliga på ett år:
Till ordinarie revisorer valdes Inger Johansson och Ann-Christin Malmberg.
Suppleanter: Vakant

16.

Val av valberedningen:
A. Sammarkallande på 1 år. Ulrike Jeppsson
B. Val av ledamot pä2 är: Nils Ekeroth

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16z
Ärsmötet beslöt att punkterna 14^16 blev omedelbart justerade.
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18.

Övriga ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet och motioner:
A. Motion fran Stefan Aringe: Att ge alla landseerägare ett medlemskap i SvLK på
ett år, samt skicka ut informationsblad om SvLK. Styrelsen tillstyrkte motionen.
Årsmötet beslutade att avslå forslaget om grattis medlemskap. Det sedan tidigare
fungerande gåvo- medlemskapet om 100:- / valpköpare som uppfiidaren bekostar
skulle fortsatt gälla. Årsmötet beslutade att det skulle finnas ett informationsblad
om SvLK som uppfodarna kunde ge sina valpköpare.
B. Facebook. Styrelsen hade hiinskjutit frågan om att öppna en facebook sida.
Årsmötet beslutade att den frågan fick den nya styrelsen beståimma.
C. Årsmötet beslutade, på fiirslag fran styrelsen, att utse Bodil Arvidsson som
hedersmedlem i Svenska Landseerklubben

19.

SvLK klubbens årsmöte avslut:
Mötesordfiirande tackade deltagama och överl?imnade ordet till ordforande Sonny
Taberman som tackade Tommas Uneholt, samt fiirklarade mötet avslutat.

Bodil Arvidsson

Protokollftirare

Mötets ordforande

Erika Gren

Moaika Lindberg
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