Årsmötesprotokoll 2014 för Rasklubben för Gos dÁtura Catala
den 23 februari 2014 Gärdet – Stockholm
Närvarande medlemmar: Mariana Amrén, Agneta Nilsson, Inger Sjögren, Liselott Henriksson,
Veronica Ferreira Krantz, Rolf Bergelin, Elisabeth Bergendahl, Gith Jakobsson, Eva Ekström-Andersen,
Susanne Danheimer- Nilsson. Ej medlemmar: Berit Eriksson och Per-Inge Johansson.
Ordförande Mariana Amrén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 1 Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och godkändes, närvarande var 12 personer varav 10
medlemmar.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Per-Inge Johansson var inbjuden och valdes av årsmötet som ordförande.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet
Styrelsen anmälde Veronica Ferreira Krantz som protokollförare.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika tjänstgöra som rösträknare, som jämte
mötesordföranden skall justera protokollet
Årsmötet valde Gith Jakobsson samt Eva Ekström-Andersen som justeringsmän tillika
rösträknare.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.
Årsmötet beslutade bevilja alla närvarande närvaro- och yttranderätt.
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse har blivit stadgeenligt utlyst genom personliga brev och funnits med i Gosbladet,
kallelse och årsmöteshandlingar har även funnits med på hemsidan.
§ 7 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.
§ 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redovisning för
arbetet med avelsfrågor, samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom.
När resultat och balansräkning gicks igenom uppstod vissa funderingar gällande
formuleringar, men då kassören inte var närvarande fick vi inte riktigt klarhet i det.
Styrelsen fick därför i uppdrag att tillfråga kassören senare.
(Utjämningskolumn och fonderingskolumn fanns som önskemål inför nästa år.)

Avelsberättelsen gicks igenom och årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att
ragga upp de hundar som saknas för att vi ska få ett MH-diagram.
Revisionsberättelsen gicks igenom. Allt godkändes.
§ 9 Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut angående
uppkommen vinst eller förlust
Revisorerna tillstyrkte att balans och resultaträkning fastställs, årsmötet beslutar i
enighet med detta och vinsten överförs i ny räkning.
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givits till
styrelsen
Styrelsen gick igenom de uppdragen som de fått vid föregående årsmöte, alla uppdrag
utom årsmöte med medhörning har klarats av. Årsmöte med medhörning kunde inte
genomföras på grund av allt för höga kostnader för tekniken.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
§ 12A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplanen godkändes med tillägg för en inofficiell
utställning och styrelsen får i uppdrag att arbeta efter denna under verksamhetsåret.
B Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs från 175:- till 225:- för helbetalande
medlemmar och från 100:- till 125:- för familjemedlemmar.
Årsmötet beslutade att fastställa de nya medlemsavgifterna att gälla från och med 2015.
C Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Rambudgeten fastställdes med förtydligande av att ”överskott utställning” avsåg en
inofficiell utställning som planeras. Styrelsen får i uppdrag att ha rambudgeten som ram
för sitt arbete.
§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Ordförande:
Som ordförande föreslog valberedningen Mariana Amrén omval 1 år, inga andra förslag.
Årsmötet valde till ordförande: Mariana Amrén på ett år.
Ledamöter:
Valberedningens förslag var Liselotte Henrikson och Eva Ekström-Andersen, ett annat
förslag var Susanne Danheimer-Nilsson.
Sluten omröstning hölls som resulterade i att Liselotte Henriksson fick 10 röster, Susanne
Danheimer Nilsson fick 6 röster och Eva Ekström-Andersen fick 4 röster.
Till ledamöter valdes:
Liselotte Henriksson omval 2 år
Susanne Danheimer Nilsson nyval 2 år
Fredriqa Danheimer sitter kvar ett år

Suppleanter:
Valberedningen förslag bestod av Inger Sjögren och Susanne Danheimer-Nilsson för
omval på 1 år men eftersom Susanne blivit vald till ledamot och kan då inte sitta som
suppleant. Eva Ekström Andersen föreslogs.
Till suppleant 1 valdes:
Eva Ekström-Andersen nyval 1 år
Suppleant 2
Inger Sjögren omval 1 år
§ 14 Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter
Valberedningen föreslag till revisorer var Arne Boalt omval och Eva Ifversson nyval och
Rolf Bergelin som revisorsuppleant på 1 år var. Årsmötet valde i enighet med
valberedningens förslag.
§ 15 Val av valberedare
Valberedningens förslog Linn Wood som sammankallande 1 år, Marianne Karlsson har ett
år kvar. Emma Pettersson, som var tillfrågad före mötet, på två år föreslogs också för att
täcka upp den vakanta platsen. Årsmötet valde i enighet med förslagen.
§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15
Protokoll för omedelbar justering av valen skrevs och valen justerades därmed, protokoll
bifogas.
§ 17 Motioner
Årsmötet beslöt enligt styrelsens bifall till den enda motionen som kommit in.
§ 18 Namnge vinnarna och dela ut diplom till Årets Kategorigos 2013
Vinnare namngavs och diplom delades ut till alla vinnare av Årets Kategorigos 2013, lista
på vinnare bifogas protokollet.
§ 19 Övriga frågor
Förslag från Linn Wood och Marianne Karlsson om att tillgängliggöra en lista över
medlemmarna och dess hundar (medlemsmatrikel), många andra framförde önskemål
om att det skulle skickas ut till medlemmarna, styrelsen fick i uppdrag att sammanställa
en sådan lista.
Önskemål från Linn Wood om en sida på hemsidan där man kan lägga in aktiviteter och
foton och så vidare. Det vill säga en mer levande hemsida. Styrelsen får i uppdrag att se
över hemsidan igen och försöka få den mer levande.
Styrelsen fick även i uppdrag att försöka hitta någon form av sätt att motivera och stötta
uppfödarna till att motivera sina valpköpare till att HD-röntga, mentalbeskriva osv.
Fler medlemsträffar efterlystes av Gith Jakobsson vilket styrelsen får ta till sig av och se
hur man kan ordna.
Medlemsantalet diskuterades också och framförallt den nedåtgående trenden, hur vänder
man på detta och får fler att gå med i rasklubben?

§ 20 Mötets avslutande
Per Inge Johansson avtackades för att han varit ordförande under mötet och lämnade
sedan över ordet till styrelsens nya ordförande som avslutade mötet och tackade för
förnyat förtroende.
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