Protokoll för Rasklubben Gos dÁtura Catalás Årsmöte
den 5 februari 2011

§ 1. Årsmötet öppnande
Ordförande Gith Jakobson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
§ 2. Justering av röstlängd
15 st deltagare Se separat Bilaga.

§ 3. Val av ordförande för mötet
Till Ordförande för Årsmötet valdes Marianne Teinert.
§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare för årsmötet.
Till protokollförare valdes Fredriqa Danheimer
§ 5. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Krister Esping och Agneta
Nilsson.
§ 6. Anmälan om närvaro och yttranderätt för personer.
Listan finns hos Krister under mötet. Alla närvarande är
medlemmar.
§ 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Nej, vissa har inte fått Gosbladet där kallelsen har funnits med.
Men det har funnits på hemsidan från den 19 dec – 2010.
Mötesdeltagarna enades om att detta skulle räcka, men att den nya
styrelsen skulle ta detta i beaktande inför kommande möten.
De närvarande medlemmarna enades om att årsmötet skulle
fortsätta.
§ 8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes efter tillägg av en punkt som Krister
Esping har under punkten ”övrigt”.

§ 9. Föredragning av styrelsens verksamhet.
Gith gick igenom verksamhets berättelsen.
Hon gick även igenom Avelsberättelsen 2010 där det ifrågasattes
varför inavelsgraden för hela rasen inte var med och även % på HDstatistiken för rasen. Så att denna kan jämföras med RAS och på så
sätt ha relevans. Samt att det blivit en miss på årtalen.
Diskussion angående avlidna och exporterade, där antalet ändrades
till ”ca”.
§ 10. Berättelse samt beslut om styrelsens förslag till
Verksamhetsplan
Gith läste upp styrelsens förslag. Besöt att ändra så att
styrelsen ska ha minst 4 st styrelsemöten per år.
Diskussion kom upp om vi har råd med Gos bladet i pappersform
eller om det ska göras i på annats sätt.
Verksamhetsplanen godkändes i övrigt.

§ 11. Styrelsens årsredovisning samt föredragning om
revisorernas berättelse.
Krister gick igenom Resultat och Balansrapporten, se bilaga.
Diskussion angående kundfodringarna kom upp.
Budgeten gicks igenom och justeringar gjordes: Antal medlemmar
och arvoden ökades lite varpå den godkändes: se Bilaga.
§ 12. Fastställande av balansräkning, resultaträkning samt
beslut angående uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet Fastställde dessa och vinsten på 4338,30 kr överfördes i
ny räkning.
§ 13. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte
givit till styrelsen.
Vid föregående årsmöte uppkom frågan om hur man skulle ”ragga”
nya medlemmar. Linn W. tog på sig att komma med ett förslag och
fick uppdraget. Någon rapport har inte inkommit till styrelsen så det
kan inte redovisas något.
§ 14. Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge styrelsen för 2010 ansvarsfrihet.

§ 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år för
helbetalande, familj, stöd och skänkt medlemsavgift.
Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter för kommande
verksamhetsåret 2011.
Helbetalande 175kr.
Familjemedlem 100kr
Skänkt medlemskap
Valp född före 1 aug 100 kr
Valp född före 1 aug + nästkommande år 150kr
Valp född efter 1 aug + nästkommande år 125kr
§ 16. Val av Ordförande
Årsmötet röstade enhälligt in Gabriella Fast till Ordförande på 1 år.
Val av Ledarmöten
Det blev sluten omröstning
Ledamot 1. Nyval Mariana Amrén
Ledamot 2. Fyllnadsval Agneta Nilsson
Ledamot 3. Fyllnadsval Krister Esping

2 år
1 år
1 år

Val av Suppleant
Det blev sluten omröstning
Suppleant 1. Agneta Nylén
Suppleant 2. Marianne Karlsson
Suppleant 3. Lotta Henriksson

1 år
1 år
1 år

§ 17. Val av revisor och revisorsuppleant
Revisor 1. Tommy Eriksson
Revisor 2. Elinor Andersson
Revisorsuppleant 1. Lars Wängby

1 år
1 år
1 år

§ 18. Utseende av Valberedning om tre personer varav 1
sammankallade, för förberedande av de val som ska
förekomma vid nästa ordinarie årsmöte.
Valberedare 1. Sammankallande Marianne Teinert 1 år
Valberedare 2.
Gith Jakobsson
2 år
Valberedare 3.
Fredriqa Danheimer 2 år
§ 18.B. Omedelbar Justering av Val.
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 16 – 18
Bilaga

§ 19. Fastsällande av styrelsens förslag till Årets Gos
Förslaget röstades igenom med en ändring.
En ny kategori läggs till ”Årets Inoffare” (poäng på inofficiella
utställningar) .
Det var livliga diskussioner om hur årets Gos skall utformas i
framtiden men inga formella beslut fattades.
20. Namnge vinnarna och dela ut pokal och diplom till Årets
Gos.
Årets Gos
Dschowós Xula
Årets Utställning
Hot Pot´s Indiano
Årets Lydnad
Dschowós Xula
Årets Bruks
Dschowós Xula
Årets Rally
Dschowós Xula
Årets Agility
Primavera
Årets Hopp
Primavera
Årets Viltspårare
Goslandias Guns N´Roses
§ 21. Övriga Ärenden
Avtackande av trogna styrelsemedlemmar
Lisa Bergendal
Gith Jakobsson
Kajsa Ohlson
§ 22. Mötet avslutades.
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