Protokoll fört vid Sv. Norwichterrierklubbens ordinarie årsmöte 2020-02-15
på Motell Vätterleden.

§1

Årsmötet öppnas.
Årsmötet öppnas av ordförande Jan-Erik Nilsson som förklarar mötet öppnat och
hälsar alla välkomna.

§2

Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades. Antalet röstberättigade medlemmar var vid mötet 18 st.

§3

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande under mötet valdes Hanne Wannebo och till mötessekreterare valdes
Jan-Erik Nilsson.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden,
skall justera protokollet.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Renée Falck och Ann Marie Figved.

§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 Norwichterrierbladet samt på klubbens
hemsida.

§7

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.

§8

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, balans och
resultatredovisning samt revisorernas berättelse.
Årsredovisning, balans och resultatredovisning genomlästes.
Styrelsens verksamhetsberättelse genomlästes.
Revisionsberättelse genomgicks.

§9

Fastställande av balans och resultaträkning.
Balans och resultaträkningen fastställdes av årsmötet.

§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 tid att
själva gå igenom planen varefter densamma godkändes.
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§ 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 Jan-Erik Nilsson nyval 1 år.
Ordinarie ledamot Eva Engman mandat till 2021.
Ordinarie ledamot Eva Körsell mandat till 2021.
Ordinarie ledamot Marianne Walfrid mandat till 2021.
Till ordinarie ledamot väljs Ewa-Maria Andorff-Ripa nyval 2 år.
Första suppleant Eva-Lena Johansson mandat till 2021.
Suppleant Isabella Murray mandat till 2021.

§15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Till revisorer väljs Katinka Weibull omval 1år och
ersättare Björn Wannebo omval 1år.
Till revisorssuppleanter väljs Cissi Linde och Anita Broms omval 1år.

§16

Val av valberedning.
Till sammankallande väljs Pia Hélène Welander nyval 1 år
Ordinarie medlem Helene Strömstedt mandat till 2021.
Till ordinarie medlem väljs Carita Holmgren nyval 2 år.

§17

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

§18

Motioner.
Inga motioner inlämnade.

§19

Övriga frågor.
Pia-Hélléne Welander: NTUAS. Norwichterrier upper airways syndrom.
Pia-Helene som varit på utbildning i Bern gällande diagnostiseringar av svalgstatus
hos våra hundar ställde frågan huruvida klubben är villig att sponsra vidare
diagnostisering av våra svenska hundar.
Detta under förutsättning att Sv. Norwichterrierklubben erbjuds att kunna använda
testresultaten i vidare avelsarbete.
Efter att PiaHeléléne hållit ett föredrag i ämnet tidigare under mötet diskuterade
mötet frågan. Mötet uppskattade initiativet och ändamålet med diagnoserna.
Styrelsen kommer att ta beslut i frågan vid nästa styrelsemöte. PiaHéléne erbjöds att
kunna deltaga vid detta möte.

§20

Mötet Avslutas
Hanne Wannebo tackar för sig och överlämnar ordförandeskapet till Jan-Erik som i
sin tur tackar mötesdeltagarna för ett väldigt trevligt, givande och positivt möte.
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