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Protokoll fort vid Cocker Spanie lklubbens forenklade arsmote 

2019-06-29 

Plats: Telefonmote 

§§1-15 

Cocker spanielklubbens ordforande Tord Lundborg oppnade motet ocli halsade alia 

valkomna. 

§ 1 Faststallande av rostlangden 

Rostlangden faststalldes till 16 medlemmar-fbildya" I).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Jj Ĉ  

§ 2 Val av ordforande for motet 

Styrelsen foreslog Bo Edoff som motesordforande. Inga fler forslag fanns, varfor arsmotet 

beslutade att vaija Bo Edoff som ordforande for motet. 

§ 3 Klubbstyre lsens anmalan om protokollforare vid motet 

Klubbstyrelsen anmalde Henrik Joinansson som protokollforare vid motet. 

§ 4 Val av tva justerare, tillika rostraknare, som tillsammans med motesordforanden 

ska justera protokollet 

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 stadgeenligt utiyst 

Kallelse till arsmotet har publicerats pa rasklubbens hemsida 2020-06-15 varfor arsmotet 

beslutade att motet blivit stadgeenligt utiyst. 

§ 6 Faststallande av dagordningen 

Arsmotet beslutade att faststalla foreliggande dagordning. 
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§ 7 Foredragning av klubbstyre lsens verksamhetsberatte lse och arsbokslut med 

balans- och resultatrakning, redogorelse for arbetet med avelsfragor samt 

revisorernas 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 Faststallande av balans- och resultatrakning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller forlust 

Arsmotet beslutade att resultatet pa ^56 108,99 kr baianseras i ny rakning. 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet for klubbstyre lsen 

Arsmotet beslutade enhalligt att beviija klubbstyrelsen ansvarsfrihet. 

§ 1 0 Presentation av och beslut om klubbstyre lsens forslag till: 

a) Verksamhetsplan for kommande ar 

Styrelsen forslag till verksamhetsplan genomgicks. Arsmotet beslutade att faststalla 

verksamhetsplanen for ar 2020. 

b) Rambudget for kommande 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) Medlemsavgifter 

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 reseersattning for rasklubbens funktionarer 

Motet beslutade att foija Skatteverkets normer for reseersattning. 

§ 11 Val av ordforande, ordinarie ledamoter och suppleanter i klubbstyre lsen samt 

eventuellt beslut om suppleanternas tjanstgoringsordning 

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 revisorer och tva revisorssuppleanter 

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 avva lbe redning 

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 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 11-13 

Arsmotet beslutade att omedelbart justera paragraferna 11-13. 

§ 1 5 Motets avslutande 

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 


