Årsmötesprotokoll 2016
för Rasklubben för Gos d’Atura Catalá
Datum: Lördagen 20 februari 2016 klockan 12.30
Plats:
Studiefrämjandet i Jönköping, Rosenbergsgatan 6
Närvarande medlemmar: Mariana Amrén, Susanne Danheimer-Nilsson, Nina Granström,
Liselott Henriksson, Marianne Karlsson och Veronica F Krantz.
Medlem från SKK, Göran Hallberger.

§ 1.

Justering av röstlängden.
Röstlängden godkändes, 6 medlemmar närvarande varav 2 utom
styrelsen.

§ 2.

Val av ordförande för årsmötet.
Till mötesordförande valdes Göran Hallberger från SKK.

§ 3.

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Som protokollförare för årsmötet anmäldes Marianne Karlsson.

§ 4.

Val av två justeringsmän tillika tjänstgöra som rösträknare,
som jämte mötesordföranden skall justera protokollet.
Årsmötet valde Veronica F Krantz och Nina Granström till justerare
tillika rösträknare under årsmötet.

§ 5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens
medlemmar.
Årsmötet beslutade att ge alla närvarande närvaro- och
yttranderätt.

§ 6.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse med dagordning har blivit stadgeenligt utlyst via
medlemstidning Gosbladet, rasklubbens hemsida samt
facebooksida.

§ 7.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes i sin helhet.

§ 8.

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning,
redovisning för arbetet med avelsfrågor, samt revisorernas
berättelse.
Årsmötet gick igenom dokumenten och dessa godkändes i sin
helhet.

§ 9.

Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt
beslut angående uppkommen vinst eller förlust.
Uppkommet resultatet -1 890 kronor är till stor del på grund av att
fakturan för Gosbladet nummer 3/2014 kom sent och därför påförd
2015 års resultat. Årsmötet godkände balans- och resultatrapport
samt beslutade överföra förlusten i ny räkning.

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte
gett till styrelsen.
Verksamhetsberättelsen 2015 godkändes i sin helhet av årsmötet.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen ändras på punkten för platsen av årsmötet
2017 till Stockholmsområdet.
Med den ändringen godkänns verksamhetsplanen av årsmötet.
B. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
Årsmötet beslutar godkänna föreslagen höjning av medlemsavgift
för fullbetalande medlem till 250 kronor för år 2017. Avgift för
familjemedlem är kvar på 125 kr.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Budget 2016 godkändes av årsmötet.
§ 13. Val av ordförande, ordinarie ledamot och suppleanter i
styrelsen samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Ordförande:
Liselott Henriksson Omval
1 år
Ordinarie ledamöter: Marianne Karlsson Sittande
Siv Hansson
Omval
2 år
Susanne Danheimer Omval
2 år
Suppleanter:
Mariana Amrén
Nyval
1 år
Camilla Mattsson
Nyval
1 år

§ 14. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter.
Revisorer:
Inger Sjögren
Nyval
Ayo Hansson
Nyval
Suppleant:
Arne Boalt
Nyval
§ 15. Val av valberedning.
Sammankallande:
Valberedning:

1 år
1 år
1 år

Emma Robertsson Nyval
1 år
Linda Adolvsson
Fyllnadsval1 år
Fredriqa Danheimer Nyval
2 år

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Protokoll för omedelbar justering skrivs och justerades på plats.
§ 17. Motioner.
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
§ 18. Övriga frågor.
På grund av rasklubbens stora upptagningsområde är det svårt få
medlemmar närvara på årsmötet. Rasklubben kan prova lägga
årsmötet i olika delar av landet.
§ 19. Mötet avslutas.
Liselott Henriksson tackar för årsmötet och ett tack till årsmötets
ordförande Göran Hallberger. Mötet avslutas därmed.

.......................................................................................
Göran Hallberger, mötesordförande
.......................................................................................
Marianne Karlsson, av mötet vald protokollförare
.......................................................................................
Veronica F Krantz, av mötet vald justerare
.......................................................................................
Nina Granström, av mötet vald justerare

