Årsmötesprotokoll 2015 för Rasklubben för
Gos d’Atura Catalá
Datum: 2015-02-28 klockan 12.30.
Plats: Jönköping, Rosenbergsgatan 6, Studiefrämjandets lokal.
Närvarande medlemmar: Fredriqa Danheimer, Liselott Henriksson, Mariana Amrèn, Marianne
Karlsson, Susanne D - Nilsson, Krister Esping, Siv Hansson, Ayo Hansson.
Medlem från SKK: Göran Hallberger.

§ 1. Justering av röstlängden.
Röstlängden godkändes. Närvarande var 9 personer varav 8 var medlemmar.
§ 2. Val av ordförande för årsmötet.
Göran Hallberger var inbjuden från SKK och valdes till Ordförande för mötet.
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Styrelsen anmälde Fredriqa Danheimer som protokollförare för årsmötet.
§ 4. Val av två justeringsmän tillika tjänstgöra som rösträknare, som
jämte mötesordföranden skall justera protokollet.
Marianne Karlsson och Ayo Hansson valdes som justeringsmän tillika rösträknare
av 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 har blivit stadgeenligt utlyst genom Gosbladet, kallelse och
årsmöteshandlingar, har även funnits på RfG:s hemsidan och FB sidan.
§ 7. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§ 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redovisning
för arbetet med avelsfrågor, samt revisorernas berättelse.
Gicks igenom och allt godkändes av årsmötet.
§ 9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut
angående uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslutade att ändra i fondvinst till 2000 kr rasspecial och 569 kr
balanseras till ny räkning. Detta för att vi ska kunna ha rasspecialer även
om vi är få medlemmar.
Årsmötet godkände sedan balans- och resultaträkningen.
§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givits till
styrelsen.
Denna godkändes av årsmötet.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.
B. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
Inga ändringar föreslås.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Rambudgeten godkändes av årsmötet.
Alla i en Klubb ska veta att det är ett mycket viktigt arbete att sitta i en
valberedning och att det finns riktlinjer att följa även för dem.
§ 13. Val av ordförande, ordinarie ledamot och suppleanter i styrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 Ordförande valdes
1. Liselott Henriksson

Nyval 1 år

Till Ordinarie Ledarmöten valdes
1. Marianne Karlsson
Nyval 2 år
2. Siv Hansson
Fyllnadsval 1 år
3. Susanne Danheimer
Sittande 1 år
 Till suppleanter på ett år valdes sitter io den ordningen som
de valdes.
1. Emma Robertsson
2. Fredriqa Danheimer
3. Mariana Amrén

§

14. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter.
 Revisorer
1. Arne Boalt
Omval 1 år
2. Eva Iversson
Omval 1 år
 Revisorssuppleanter

§

15. Val av valberedare.
 Sammankallande
1. Agneta Nilsson
 Valberedningen
2. Inger Sjögren

Nyval 1 år
Nyval 2 år

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Protokoll för omedelbar justering skrivs och justerades på plats.
§ 17. Motioner.
Inga motioner har inkommit till styrelsen

§ 18. Namnge vinnarna och dela ut pokal och diplom till Årets Kategorigos
2014.
Liselott delade ut diplom och priser till vinnarna.
§ 19. Övriga Frågor.
Inga frågor.
§ 20. Mötet avslutas.
Liselott tackar för mötet och tackar även Göran för att han vill komma och hålla i
det. Mötet avslutas.

Årsmötes ordförande

Göran Halberger
Protokollförare

Fredriqa Danheimer
Justerare vald av Årsmötet

Ayo Hansson
Justerare vald av Årsmötet

Marianne Karlsson

