Svenska Amstaffklubbens årsmöte 2/2 2014
Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning, Göteborg
Mötets öppnande:
Liz-Beth C Liljeqvist hälsar alla välkomna samt öppnar mötet
2, Justering av röstlängd:
48 närvarande varav 44 medlemmar
3, Val av mötets ordförande:
Liz-Beth C Liljeqvist väljs till mötets ordförande
4, Val av mötets protokollförare/sekreterare:
Helén Sjöholm väljs till mötets protokollförare/sekreterare
5, Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Petra Åström samt Anna Petersen väljs till mötets justeringsmän/rösträknare
6, Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar:
Fyra närvarande var ej medlemmar, beslutas att de får närvara och yttra sig men ej rösta
7, Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst:
Enhälligt ja
8, Fastställande av dagordning:
Föreslagen dagordning fastställs utan ändring
9, Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse:
Styrelsen berättar om sitt arbete under året, utan synpunkter för medlemmarna. Balans och resultatredovisningen samt revisorns
berättelse flyttas till punkt 10.
10, Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust:
Resultat och balansrapporten är granskad och godkänd av revisorn.
11,Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen:
Styrelsen har under året genomfört det som ålagts dem.
12, Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Enhälligt ja
13a, Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014:
Verksamhetsplanen godtas efter omformulering så det framkommer vad styrelsen skall/bör uppnå.
13b, Styrelsen presenterar en rambudget för 2014:
Rambudgeten godtas
14, Till ordförande 2014 valdes:
Hossein Mohaddes – Nyval ett år
Ledamöter:
Helén Sjöholm - kvarstår ett år
Monika Zawadzka - kvarstår ett år
Camilla Olsson – kvarstår ett år
Magdalena Berwid -omval två år
Cecilia Benjaminson - nyval två år
Jenny Stein – omval två år
Suppleanter:
Paula Lindquist – Tjänsteordning 1
Monica Greve -Tjänsteordning 2

15, Val av revisorer och revisorssuppleanter:
Revisor: Leif Persson – omval två år
Revisorssuppleant: Jessica Hallberg – omval ett år

16, Val av valberedning 2014:
Sammankallande Veronica Wolfberg – nyval ett år
Patrik Cederlöf – kvarstår ett år
Ludwig Tercha – omval två år
17, Justering av punkterna 14-16:
Punkterna 14-16 förklaras omedelbart
justerade
18, Motioner och övriga ärenden:
Det hade kommit in 2 motioner från medlemmar.
1) En medlem vill ha centralregistrering av Cerebellär ataxi NCL-A på hundarnas ataxi status hos SKK. Motionen bifalles.
2) En medlem vill ha ett avslutande på ett hedersmedlemskap då det inte finns dokumentation hur denna blev det. Motionen blir
hänskjuten.
En medlem vill att Amstaff klubbens ras special ska bli en offentlig utställning. Det diskuterades varför Amstaff specialen inte är det
nu, och vad som har gjorts/kan göras för att det ska kunna ske i framtiden.
En medlem önskar att poängsystemet ska ändras ang. Årets show Amstaff. Medlemen tycker att poängen – Antalet slagna hundar,
skall finnas en max gräns då oftast de som vinner den största utställningen i Sverige per år får för mycket poäng och listan inte bli
rättvis. Styrelsen kommer se över detta kommande år.
En medlem hade synpunkter på att årets uppfödare infördes mitt under året.
Ludwig Tercha tog åter igen upp hur viktigt det är för förtroendevalda att tänka på etik när det gäller Facebook och forum. Detta
gäller även medlemar motvarandra!
19, Mötet avslutas:
Mötesordförande Liz-Beth C Liljeqvist avslutar mötet

