Protokoll årsmötet
för Rasklubben för Gos d’Atura Catalá
Datum: lördagen 24 februari 2018 klockan 13.00
Plats: Södertälje Lokala Kennelklubb

§ 1.

Justering av röstlängden.
Godkändes. 9st medlemmar har kommit till årsmötet. 1st icke
medlem på plats. Årsmötet beviljade Jeanette Setterberg närvaro
samt yttranderätt under årsmötet.

§ 2.

Val av ordförande för årsmötet.
Styrelsen föreslog Jeanette Setterberg till ordförande för årsmötet,
godkändes av årsmötet.

§ 3.

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Styrelsen anmälde Mariana Amrén som protokollförare.

§ 4.

Val av två justeringsmän tillika tjänstgöra som rösträknare,
som jämte mötesordföranden skall justera protokollet.

Siv Hansson och Christina Lewin valdes att justera jämte
mötesordförande.

§ 5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens
medlemmar.
Årsmötet beviljade Jeanette Setterberg närvaro samt yttranderätt
under årsmötet.

§ 6.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse till årsmötet kom ut i Gosbladet och på hemsidan i
december. Även på facebook.
Mötet fastställde att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt.

§ 8.

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning,
redovisning för arbetet med avelsfrågor, samt revisorernas
berättelse.
Avelsberättelsen justeras med att vi inte räknar med hundar under
1 års ålder avseende statistik.
I övrigt godkändes alla handlingar och lades till handlingarna.

§ 9.

Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt
beslut angående uppkommen vinst eller förlust.
Balans och resultaträkning fastställdes.
Beslut togs att vinst överförs i ny räkning.

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte
getts till styrelsen.
Mariana rapporterade om de uppdrag som styrelsen ålagts.
Årsmötet kunde konstatera att uppdragen genomförts.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet beslöt att godkänna och lägga denna till handlingarna.

B. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
Årsmötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift för 2019.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet beslöt att godkänna budgeten.

§ 13. Val av ordförande, ordinarie ledamot och suppleanter i
styrelsen samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Årsmötet valde Liselott Henriksson som Ordförande på 1år. Omval.
Årsmötet valde Siv Hansson som ledamot på 1år. Fyllnadsval.
Årsmötet valde Susanne Danheimer-Nilsson som ledamot på 2år.
Nyval
Årsmötet valde Mariana Amrén som Ledamot på 2år. Nyval.
Årsmötet valde Thomas Lewin som suppleant på 1år. Nyval.
Årsmötet valde Joacim Groth som suppleant på 1år. Nyval.
Årsmötet valde Ann-Christine Holm som suppleant på 1år. Nyval.
Tjänstgöring på suppleanter är som ovan.

§ 14. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter.
Årsmötet valde Lena Lövmo som revisor 1, 1år. Nyval.
Årsmötet valde Angelita Nooni som revisor 2, 1år. Nyval.
Årsmötet valde Marianne Teinert som revisorsuppleant på 1år.
Omval.

§ 15. Val av valberedare.
Årsmötet valde Nina Granström som sammankallande valberedare
på 1år. Nyval.
Årsmötet valde Gith Jakobsson som valberedare 2år. Nyval.
§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§ 17. Motioner.
Inga motioner inkomna.
§ 18. Övriga frågor.
A.

Sgvk stadgeändringar. Styrelsen får mandat att tillsammans
med SGVK arbeta med stadgeändringar under året.

B.

Kategorigos. Styrelsen informerade att beräkningen kommer/kan
ändras.

§ 19. Mötet avslutas.
Ordförande Jeanette Setterberg tackade och avslutade mötet.

Innan alla lämnade mötet namngav Styrelsen alla placeringar i Årets
kategorigos samt delade ut diplom till årets titelhundar 2017.
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