Protokoll

för Springerklubbens Fullmäktigemöte 2011-03-13

§ 1.

Mötets öppnande
Anders Berglund hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2.

Fastställande av röstlängden
13 delegater deltager i mötet
Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet
Till mötesordförande valdes Bengt Norrving och som vice ordförande Olle Carlsson

§ 3.
§ 4.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid fullmäktigemötet
Som mötessekreterare valdes Pia Martikainen

§ 5.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet
Ing-Mari Nilsson och Rouger Andersson valdes att tillsammans med mötesordförande justera
protokollet.

§ 6.

Val av tre personer att bereda ett förslag för val av valberedning under § 17.
Fullmäktige beslutar att Ing-Marie Nilsson, Peter Lanning och Veronika Östman bereder ett
förslag till val av valberedning.

§ 7.

Beslut om närvaro och yttranderätt för annan än vald delegat och person (enligt § 7 B mom 6)
13st röstberättigade delegater och 1 medlem

§ 8.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Mötet fann delegaterna stadgeenligt kallade via tidningen, hemsidan samt via mail. Kallelse
via e-post är en godkänd skriftlig form. Däremot var inte fullmäktigehandlingarna till
delegaterna kompletta.

§ 9.

Fastställande av dagordningen och anmälan av övriga frågor
Dagordningen fastställs med följande tillägg under Övriga frågor:
Respoolen. Ersättning till delegater för fullmäktige möte 2010 samt
Utbildning av instruktörer

§ 10.

Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2010 samt avelsarbetet 2010
Föredrogs och lades till handlingarna

§ 11.

Föredragning och fastställande av årsbokslut med balans-och resultaträkning samt revisorernas
berättelse
Årsredovisningen och revisionsberättelsen förelåg inte vid fullmäktige

§ 12.

Klubbstyrelsens rapport avseende uppdrag från fullmäktigemötet 2010
Resepoolen: Ett förslag ligger på ett schablonbelopp beroende av resanslängd i 10km
intervall.
Olle Carlsson erbjuder sig att hjälpa till med det fortsatta arbetet med resepoolen.
Styrelsen får i uppdrag att se över när fullmäktige ska genomföras för att långväga delegater
ska kunna deltaga
Valppaketet: Lena Lind-Carlsson föredrar om vilka idéer som framkommit på
avelskonferensen om valppaketet. En frivillig har erbjudit sig att utforma en broschyr
Frågan kom upp om lokalavdelningarna är villiga att ansvara för utskicket av valppaketet som
huvudstyrelsen ska utveckla.
Uppfödarna har en viktig roll i att förmedla nya valpköpare.
Spanielklubbarna måste börja samarbeta för att bli starkare och för att småklubbar ska ha en
chans att utvecklas och bestå.

§ 13.

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Beslut om ansvarsfrihet kunde ej fattas, varför fullmäktige beslutade att då årsredovisning
och revisionsberättelse föreligger skall dessa handlingar skickas till samtliga delegater, och
följas av en fråga om årsredovisningen och revisionsberättelsen kan godkännas och
avgående styrelse kan beviljas ansvarsfrihet. För verksamheten gavs styrelsen ansvarsfrihet.
Fullmäktiges mötesordförande och rösträknare skall närvara när dessa poströster öppnas och
räknas. Detta skall ske inom 60 dagar från fullmäktige.
§ 14.

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
a. Verksamhetsplan för kommande år
Fullmäktige fastställer verksamhetsplanen
b. Rambudget för kommande år
En ny budget skall medfölja poströstningen för godkännande
c. Medlemsavgifter (enligt §4)
Fullmäktige fastställer medlemsavgifterna oförändrade för 2012
d. Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktigedelegater
och övriga funktionärer
Annelie Karlsson tar upp frågan om en styrelsemedlem måste ta ledigt från sitt ordinarie
arbetet för att hämta/lämna t.ex domare kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst?
Fullmäktige beslutar att fastställa villkoren för ersättning

§ 15.

Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter, och suppleanter i klubbstyrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §8 mom 1)
Till ordförande på 1 år valdes Anders Berggren
Till ledamot/vice ordförande, nyval 2 år, valdes Allan Grimling
Till ledamot nyval 2 år Eva Wiklund
Till ledamot fyllnadsval 1 år valdes Pia Jensen
Till ledamot nyval 2 år valdes Torbjörn Chemnitz
Till suppleant på 1 år valdes Lotta Claëson
Till suppleant på 1 år valdes Bert Johansson
Tjänstgöringsordningen är först Lotta Claëson och Bert Johansson tvåa.
§ 16.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt §9)
Till revisor 1 valdes Christina Filén på 1 år
Till revisor 2 valdes Ninni Sandström på 1 år
Till revisorssuppleant 1 valdes Carina Keifer på 1 år
Till revisorssuppleant 2 valdes Fia Cederblad på 1 år

§ 17.

Val av valberedning
Till valberedning valdes Linda Lindmark (sammankallande) på 1 år
Till ledamot i valberedningen på 2 år valdes Kristina korhonen
Till ledamot i valberedningen på 2 år valdes Susanne Norman

§ 18.

Beslut om omedelbar justering av § 15 - § 18
Punkterna §15 - §18 är omedelbart justerade

§ 19.

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet och motion som av avdelning
anmälts till klubbstyrelsen för behandling av fullmäktigemötet (enligt § 7 mom 8)
Finns inga motioner att behandla

§ 20.

Övriga frågor (enligt § 7 mom 9)
Respoolen. Ersättning till delegater för fullmäktige möte 2010
Nya styrelsen tillser att berörda får sin ersättning
Utbildning av instruktörer:
Camilla Grimling tar upp frågan från Skaraborg om det finns möjlighet att gå
instruktörsutbildning. Var kan man utbilda sig?
Styrelsen tar med sig frågan till SSRKs funkionärsträff.

§ 21.

Mötets avslutande
Bengt Norrving överlämnar ordförandeklubban till Anders Berglund som tackar alla delegater
och avslutar mötet.
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