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P rotokoll fort vid C ocke r S pa nie lklubbe ns fore nkla de a rsmote
2019-06-29
P lats: Telefonmote
§§1-15

Cocker spanielklubbens

ordforande Tord Lundborg oppnade

motet ocli halsade alia

valkomna.
§ 1 F a ststa lla nde av rostla ngde n

Rostlangden faststalldes till 16 medlemmar-fbildya" I).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
I Jj C^
§ 2 Val av ordfora nde for mote t

Styrelsen foreslog Bo Edoff som motesordforande. Inga fler forslag fanns, varfor arsmotet
beslutade att vaija Bo Edoff som ordforande for motet.
§ 3 Klubbstyre lse ns a nma la n om protokollfora re vid mote t

Klubbstyrelsen anmalde Henrik Joinansson som protokollforare vid motet.
§ 4 Val av tva juste ra re , tillika rostra kna re , som tillsa mma ns med mote sordfora nde n
ska juste ra protokolle t

Foreslogs Ann-Kristin Olsson och Helena Hansson. Inga fler forslag fanns, varfor motet
beslutade att vaIja Ann-Kristin Olsson och Helena Hansson till justerare.
§ 5 Fraga om motet blivit sta dge e nligt utiyst

Kallelse till arsmotet har publicerats pa rasklubbens hemsida 2020-06-15 varfor arsmotet
beslutade att motet blivit stadgeenligt utiyst.
§ 6 F a ststa lla nde av da gordninge n

Arsmotet beslutade att faststalla foreliggande dagordning.
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§ 7 F ore dra gning av klubbstyre lse ns ve rksa mhe tsbe ra tte lse
ba la ns-

och

re sulta tra kning,

re dogore lse

for

arbetet

och a rsbokslut

med

a ve lsfra gor

me d
sa mt

re visore rna s berattelse

Verksamhetsberattelsen lastes igenom och arsmotet faststallde verksamhetsberattelsen.
Arsmotet beslutade faststalla balans- och resultatrakning efter diskussion.
Redogorelsen for arbetet med avelsfragorna atergavs i verksamhetsberattelsen.
Revisorernas berattelse lastes i korthet upp av Bo Edoff.
§ 8 F a ststa lla nde

av ba la ns- och re sulta tra kning

sa mt be slut om e nligt

de ssa

uppkomme n vinst eller forlust

Arsmotet beslutade att resultatet pa ^ 5 6 108,99 kr baianseras i ny rakning.
§ 9 Be slut om a nsva rsfrihe t for klubbstyre lse n

Arsmotet beslutade enhalligt att beviija klubbstyrelsen ansvarsfrihet.
§ 1 0 P re se nta tion av och beslut om klubbstyre lse ns forsla g till:

a) V e rksa mhe tspla n for komma nde ar
Styrelsen forslag till verksamhetsplan genomgicks. Arsmotet beslutade att faststalla
verksamhetsplanen for ar 2020.
b) R a mbudge t for komma nde ar
Styrelsens

forslag

till

rambudget

genomlastes. Kassoren

informerade om att

budgeten kommer att krympa i och med att Club Show inte kommer att genomforas.
Arsmotet beslutade att faststalla rambudgeten for ar 2020.
c)

M e dle msa vgifte r

Styrelsen foreslog att medlemsavgiften fr.o.m. 2021-01-01 hojs till 300 kr for
fullbetalande medlem, 180 krforvarvade medlemmaroch 350 kr utiandsmedlem. For
familjemedlemskap fick arsmotets medlemmar komma med forslag. Arsmotet
beslutade att andra medlemsavgifterna ar2021 till 300 kr for fullbetalande, 160 krfor
varvad medlem, 100 kr for familjemedlem och 350 kr for utiandsmedlem.
d) V illkor for re se e rsa ttning for ra sklubbe ns funktiona re r
Motet beslutade att foija Skatteverkets normer for reseersattning.
§ 11 Val av ordfora nde , ordina rie le da mote r och supple a nte r i klubbstyre lse n sa mt
e ve ntue llt beslut om supple a nte rna s tja nstgoringsordning

Valberedningens forslag till ny ordforande pa ett ar var Tord Lundborg. Inga fler forslag
fanns, varfor arsmotet beslutade att vaija Tord Lundborg till ordforande pa ett ar.
Valberedningens forslag till ledamoter pa tva ar var Marina Aspelin (omval), Susanne
Melander (nyval), Ann Wagstrom (omval) samt Ingrid Olsson pa ett ar (fyllnadsval). Inga fler
forslag fanns, varfor arsmotet beslutade att vaIja Marina Aspelin, Susanne Melander och
Ann Wagstrom till ledamoter pa tva ar och Ingrid Olsson pa ett ar.
Valberedningens forslag till suppleanter pa ett ar var Lena Landberg (omval) och
Ulla-Stina Eriksson (nyval). Inga fler forslag fanns, varfor arsmotet beslutade att vaIja Lena
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Landberg och Ulla-Stina Eriksson till suppleanter pa ett ar med tjanstgoringsordning 1: Lena
Landberg, 2: Ulla-Stina Eriksson.
§ 1 2 Val av tva re visore r och tva re visorssupple a nte r

Valberedningens forslag till revisorer pa ett ar var Lena Bjorsell (omval) och Christina Filen
(nyval). Inga fler forslag fanns, varfor motet beslutade att vaIja Lena Bjorsell och Christina
Filen till revisorer pa ett ar.
Valberedningens forslag till revisorssuppleanter pa ett ar var Maj Asplund (omval)
och Anders Schuber (nyval). Inga fler forslag fanns, varfor motet beslutade att vaIja Maj
Asplund och Anders Schuber till revisorssuppleanter pa ett ar.
§ 13 Val a vva lbe re dning

Arsmotet foreslog till valberedning Gunilla Schuber som sammankallande pa ett ar samt
Petra Floryd (nyval) och Monia Nordenstam (nyval) pa tva ar vardera. Inga fler forslag fanns,
varfor arsmotet beslutade att vaIja Gunilla Schuber till sammankallande pa ett ar och Petra
Floryd och Monia Nordenstam pa tva ar vardera.
§ 14 Be slut om ome de lba r juste ring av pa ra gra fe rna 11-13

Arsmotet beslutade att omedelbart justera paragraferna 11-13.
§ 1 5 M otets a vsluta nde

Arsmotesordforande Bo Edoff lamnar over till klubbstyrelsens omvalde ordforande Tord
Lundborg vilken tackar for fortroendet och forklarar arsmotet for avslutat.

Arsmotessekreterare

Arsmotesordforande

Justeras:

Ann-Kristin Olsson

Helena Hansson

