Protokoll för Svenska Norwichterrierklubbens årsmöte 2013-03-16
Protokoll för Sv. Norwichterrierklubbens ordinarie årsmöte 2013-03-16 i Kristinehamns
bygdegård.

§1

Årsmötet öppnas.
Årsmötet öppnas av ordförande Olle Billström som förklarar mötet öppnat och
hälsar alla välkomna.

§2

Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades. Antalet röstberättigade medlemmar var vid mötet 13 st..

§3

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande under mötet valdes Lars Öman och till mötessekreterare valdes JanErik Nilsson.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare som, tillsammans med mötesordföranden,
skall justera protokollet.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kristina Jerlin och Lillemor Borko.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.
Alla närvarande fastställdes ha giltligt medlemskap i klubben.

§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst i Norwichterrierposten samt på klubbens
hemsida.

§7

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.

§8

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, balans och resultat
redovisning samt revisorernas berättelse.
Årsredovisning, balans och resultatredovisning genomlästes.
Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks.
Revisionsberättelse fanns ej tillgäglig vid årsmötet.
Årsmötet utgår ifrån att revisorerna godkänt räkenskapshandlingarna, detta kan om
så erfordras göras i efterhand.
.
Fastställande av av balans och resultaträkning.
Balans och resultaträkningen fastställdes av årsmötet.

§9

§10

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående möte givit styrelsen.
Styrelsen ansågs ha skött sina åtaganden.

§11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§12.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötesordföranden genomgick verksamhetsplanen och gav mötesdeltagarna att själva
gå igenom planen, varefter densamma godkändes.

§ 13

Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
Beslutades att nuvarande medlemsavgifter kvarstår.

§14

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Till ordförande väljs Yasmine Tegelaar nyval 1 år
Till ordinarie ledamot väljs Åsa Öman har mandat till2014
Till ordinarie ledamot väljs Marie Nilsson har mandat till 2014
Till första suppleant väljs Karin Palmquist har mandat till 2014
Ordinarie ledamot Carina Lundgren omval 2år
Ordinarie ledamot Jan-Erik Nilsson omval 2 år
Suppleant (medlemsansvarig) Therese Wijkmark omval 2 år

§15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Till revisorer väljs Ewa-Maria Andorf nyval 1år och Katinka Weibull omval 1år
Till revisorssuppleanter väljs Cissi Linde och Anita Broms omval 1år

§16

Val av valberedning.
Till sammankallande väljs Lillemor Borko nyval 2år
Till ordinarie medlemmar i valberedningen väljs Kristina Jerlin och Marie Werveij
Omval 2 år.

§17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Punkterna 14-16 justerades omelbart.

§18

Motioner.
2 motioner inlämnade.
Motion gällande poängberäkningssystemet för årets Norwich respektive uppfödare.
Styrelsen anmodas att ta beslut om att frysa nuvarande poängsystem i ytterligare
5 år.
Motionen är inlämnad och därefter återtagen av Anna-Karin Halfvarsson.
Motioner gällande klubbtidningen.
Styrelsen kommer att behandla ärendet på nästkommande styrelsemöte.
Förslag framkom under mötet, att eftersom det varit hart när omöjligt att hitta en
redaktör till tidningen, kommer styrelsen att arbeta mot att utge en enklare
publikation minst 3 gånger om året. Årsboken kommer dock fortarande produceras
av Cecilia Brunhoff.
.
De 2 motionerna är inlämnade av Åsa Öman och Renée Sporre-Willes.

§18

Övriga frågor.
Olle Billström;
Har varit i kontakt med, veterinär i Göteborg, som arbetar med rasens andningsproblematik. Ylva Samuelsson delgav mötet en publikation i ämnet som genomgicks .Olle kommer att vidarebefordra informationen till den berörda veterinären som
eventuellt kommer att arbeta i enkätform med frågan.
Kristina Jerlin;
Systemet med premieringar, i form av klubbens championrosetter och tillika diplom,
till innevarande års champions har fungerat dåligt.
Rekomendation till styrelsen att ta beslut om att att via posten distrubuera piserna till
samtliga vinnare.
Kritiserade valet av årsmötesplats som ansågs vara för svårtillgänglig.
Styrelsen ser över frågan
Ylva Samuelsson;
Efterlyser en kommitté som kan arbeta med att ta fram duktiga rasdomare till
framtida klubbutställningar. Kritik gavs samtidigt för valet av årets domare.
Ylva och Kristina erbjöd sig att tillsammans med, en eventuell representant från
södra Sverige, bilda en sådan kommité,
Olle Billström;
Anmodar klubben att fortsätta arbetet med en sammanslagning eller samarbete med
ytterligare små terrierklubbar för att kunna förenkla och förbättra vårt klubbarbete.
Åsa Öman;
Uteblivna inbetalningar gällande hemsides och tidningsannonser. Styrelsen bör ta
beslut om att plocka bort de hemsidesannonser där ej betalning är erlagd.

§19

Mötet avslutas.
Lars Öman avslutar mötet och tackar för det arbete som gjorts för klubbens fortsatta
arbete och fortlevnad. Tackar vidare för visat intresse av mötesdeltagarna.
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