PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE
COCKER SPANIELKLUBBEN
2005-02-27
§§ 1-21
Lövudden, Västerås
Närvarande: 36 medlemmar
Närvarolista: bilaga 1
§1.

Mötets öppnade
Ordförande Monica Forsander hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Noterades glädjande det stora antalet närvarande på årsmötet.

§2.

Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes efter upprop till 36 personer.

§3.

Val av ordförande för mötet
Valdes Thomas Persson till ordförande att leda mötet, som mottog den symboliska
klubban och förespråkade en konstruktiv och saklig debatt.

§4.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Anmäldes Marie Kindstedt som protokollförare för mötet.

§5.

Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutade årsmötet välja Maria Müllersdorf och Maria Ingvarsson till justerare
tillika rösträknare.

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
Samtliga närvarande befanns vara medlemmar.

§7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet var införd i CockerTidningen nr 4/2004. Beslutade årsmötet
att årsmötet var behörigt utlyst.

§8.

Fastställande av dagordning
Beslutade årsmötet att fastställa förslaget till dagordning.

§9.

Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med
balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse
Föredrog Monica Forsander styrelsens verksamhetsberättelse för 2004. Påtalades
fel i verksamhetsberättelsen vad gäller platsen för 2004 års cockerläger. Detta
anordnades i Säfsen. Att korrigeras i verksamhetsberättelsen.
Föredrog Karin Hellander balans- och resultaträkning och gav förklaringar till den
stora differensen mot budget för innevarande år. Meddelades att lagervärdet skall
justeras kommande år vad gäller värdet av kvarvarande raskompendium.
Föredrog AnnChristin Nyman verksamhetsberättelse för avelsrådet.
Föredrog Carina Tännström revisorernas berättelse.
Därefter lades verksamhetsberättelserna till handlingarna.

§10.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Fastställdes resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslog att årets resultat på
51.526,36 skall balanseras i ny räkning. Årsmötet beslutade i enlighet med
styrelsens förslag. Därmed beslutades att lägga resultat- och balansräkningarna till
handlingarna.

§11.

Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående klubbmöte givit styrelsen.
Föreslog styrelsen att de förslag tilländrade regler till årets cockrar ska behandlas
under §18. Beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag och
poängberäkning för årets cockrar kommer att behandlas under nämnd punkt.
Föredrog styrelsen arbete med att förbättra informationsvägarna mellan
huvudstyrelsen och lokalavdelningarna. Rapporterades att detta arbete inte är
färdigt, utan skall fortsättas under kommande verksamhetsår. Möte mellan
representanter för lokalavdelningarna och huvudstyrelsen är planerat. Denna
information mottogs positivt av årsmötet.

§12.

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Beslutade årsmötet i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet.

§13.

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
Föredrog Monica Forsander styrelsens förslag till verksamhetsförslag till
kommande år. Diskuterades hur tillsättningen av central valpförmedlare gått till
samt påtalades vikten av att det inte är en uppfödare som innehar den funktionen.
Uppdrogs åt kommande styrelse att se över tillsättandet av valpförmedlaren.
Uppmanades närvarande att inkomma med förslag på lämpliga personer.
Därefter fastställdes verksamhetsplanen för kommande år och lades till
handlingarna.
b) rambudget för kommande år
Föredrog Karin Hellander styrelsens förslag till rambudget för kommande år.
Framfördes synpunkter på att Varor/artiklar budgeterats med negativt resultat.
Beslutades att justera intäkter och utgifter till 45.000 SEK varpå resultatet blir 0
SEK. Fastställdes därefter förslag till rambudget och lades till handlingarna.
c) medlemsavgifter
Föreslog styrelsen oförändrade medlemsavgifter, d.v.s. huvudmedlem 220 SEK,
familjemedlem 50 SEK, värvad medlem 130 SEK, och utländsk medlem 270
SEK. Beslutade årsmötet att fastställa medlemsavgifterna i enlighet med
styrelsens förslag.
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Föreslog styrelsen att reseersättning skall utgöras av lägsta statliga milersättning,
vilken idag är 17 kr/mil. Detta är även gängse milersättning inom SKKorganisationen. Beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag att
reseersättning till rasklubbens funktionärer ska utgöras av lägsta statliga
milersättning.

§14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen
samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Till ordförande för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av Monica
Forsander som ordförande. Beslutade årsmötet välja Monica Forsander till
ordförande för en tid av ett år.
Till ledamöter för en tid om två år föreslog valberedningen omval av Annika
Stjärneving, nyval av Karin Hellander, samt nyval av Daniel Svensson. Föreslogs
Karin Staaf och Stig-Olov Olofsson till ledamöter för en tid om två år.
Sluten röstning begärd.
Beslutade årsmötet efter röstning välja Karin Hellander och Karin Staaf till
ordinarie ledamöter för en tid av två år.
Lika röstetal förelåg mellan Daniel Svensson och Sig-Olov Olofsson, varpå detta
fick avgöras genom lottning då detta är föreskrivet i stadgarna.
Lotten föll på Daniel Svensson, varpå årsmötet beslutade välja Daniel Svensson
till ordinarie ledamot för en tid om två år.
Till suppleanter för en tid om ett år föreslog valberedningen nyval av Frida
Ankersson, samt nyval av Anna Johansson. Föreslogs Stig-Olov Olofsson och
Monika Pettersson till suppleanter för en tid om ett år.
Beslutade årsmötet efter röstning att välja Stig-Olov Olofsson till suppleant för en
tid om ett år.
Lika röstetal förelåg mellan Anna Johansson och Monika Pettersson, varpå detta
fick avgöras genom lottning.
Lotten föll på Anna Johansson, varpå årsmötet beslutade välja Anna Johansson till
suppleant för en tid om ett år.
Fastställde årsmötet tjänsteordning för suppleanterna: Stig-Olov Olofsson till 1:e
suppleant och Anna Johansson till 2:e suppleant.
Röstlängden justeras därefter till 33 personer.

§15.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Till revisorer för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av Carina
Tännström och Elisabeth Unell. Beslutade årsmötet välja Carina Tännström och
Elisabeth Unell till revisorer för en tid om ett år.
Till revisorsuppleanter för en tid om ett år föreslog valberedningen omval av
Towe Reijto och Maria Müllersdorf. Beslutade årsmötet välja Towe Reijto och
Maria Müllersdorf till revisorsuppleanter för en tid om ett år.

§16.

Val av valberedning
Noterades att en ledamot i valberedningen skall väljas på två år och en skall väljas
på ett år för att komma tillrätta med val av valberedning i enlighet med gällande
stadgar.
Till sammankallande i valberedningen för en tid om ett år föreslog valberedningen
Gunnel Adolfsson-Lundgren. Till ledamot för en tid om två år föreslog
valberedningen Jane Jarefors, och till ledamot för en tid om ett år föreslog
valberedningen Gunilla Karlsson. Beslutade årsmötet välja Gunnel AdolfssonLundgren till sammankallande för en tid om ett år, Jane Jarefors till ledamot för
en tid om två år, samt Gunilla Karlsson till ledamot för en tid om ett år.

§17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av §§ 14-16.

§18.

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som
anmälts till klubbstyrelsen.
Föredrog Monica Forsander styrelsens arbete med uppdraget att ta fram förslag på
nya poängberäkningsregler för årets cockrar. Enbart förändringar för Årets
viltspårcocker, utställning, junior och veteran har föreslagits. Övriga föreslås
kvarstå oförändrade.
Förslag till poängberäkning för Årets Viltspårcocker presenterades. Beslutade
årsmötet fastställa förslaget för poängberäkning av Årets viltspårcocker.
Förslag för poängberäkning för Årets Utställningscocker presenterades.
Framfördes synpunkter på förslaget. Beslutade årsmötet att fastställa förslaget,
efter korrigering att placering i BIS eller grupper ej ska medräknas.
Förslag för poängberäkning för Årets Junior presenterades. Framfördes
synpunkter på förslaget. Beslutade årsmötet att fastställa förslaget, efter
korrigering av att beräkningen görs efter antal deltagande juniorer i klassen, samt
att BIR/BIM i rasen ej ska rendera extra poäng.
Förslag för poängberäkning för Årets Veteran presenterades. Framfördes
synpunkter på förslaget. Beslutade årsmötet fastställa förslaget, efter korrigering
att BIR/BIM i rasen ej ska rendera extra poäng, samt att placering i BIS ej ska
medräknas.
Uppdrogs åt styrelsen vid årets slut sammanställa en utvärdering av hur beräkning
av antalet deltagande hundar fallit ut.
Motion nr 1 ang Club Show. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla
motionens första stycke i sin helhet avseende att förlägga Club Show på fast plats
i Mellansverige. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionens
andra stycke i sin helhet
Motion nr 2 ang. kravet om känd höftledsstatus för cocker spaniel. Efter
diskussion och votering med siffrorna 27-6 beslutade årsmötet att avslå motionen
i sin helhet.
Röstlängden justeras till 32 personer.

§19.

Årets allround-, agility-, bruks-, jakt-, lydnads-, viltspår-, utställnings-,
junior- och veterancocker
I anslutning till denna punkt avtackades Carina Östberg för sitt mångåriga arbete
som klubbens centrala valpförmedlare, Lars-Erik Ejdebäck för sitt mångåriga
arbete som kontaktperson för lydnaden, samt Karoline Djerf för sitt arbete inom
styrelsen.
Utdelades rosetterna till
ÅretsViltspårcocker 2004 ATACAMA’S BEAUTIFUL TINDRA, ägare Stina
Yron-Lund.
Årets Junior 2004 TRAVIS KEEP IT CLASSY, ägare Karin Staaf
Övriga Årets cockrar presenterades och dessa hundars ägare kommer att få sina
rosetter vid ett senare tillfälle.
Årets Agilitycocker 2004 SAGCH SAG(HOPP)CH BARECHO ALLY MC
BEAL, ägare Malin Elfström

Årets Allroundcocker 2004 LPI FJÄRILENS MARSCHMELLOW, ägare
Rose-Marie Hansson
Årets Brukscocker 2004 LPI LPII SENJISFINX PLAY IT AGAIN SAM, ägare
Lotta Bostedt
Årets Jaktcocker 2004 SJ(J)CH SMEDMÄSTARENS RUFFSA, ägare Caj
Lindblom
Årets Lydnadscocker 2004 SLCH SVCH TULLEBYNS TWO FOR THE
SHOW, ägare Anita Pettersson
Årets Utställningscocker 2004 KBHV-00 NORDV-00 NUCH NV-01 SU(U)CH
LINE SAM HOT DOG, ägare Johan Uddh
Årets Veteran 2004 KBHV-00 NORDV-00 NUCH NV-01 SU(U)CH LINE
SAM HOT DOG, ägare Johan Uddh
§20.

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§21.

Mötets avslutande
Överlämnade mötesordförande Thomas Persson en symbolisk klubba till
ordförande Monica Forsander som tackade för fortsatt förtroende, samt visat
intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Kindstedt
Mötessekreterare
Justeras:

Thomas Persson
Mötesordförande

Maria Müllersdorf
Justeringsperson

Maria Ingvarsson
Justeringsperson

