Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11
på Sikargården i Norrköping.

1.

Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna.

2.

Upprättande av röstlängd och justering av denna.
Röstlängd upprättades och befann sig vara i ordning.

3.

Till mötesordförande valdes Roine Lindberg.

4.

Som protokollförare vid mötet valdes Marie Hallhage.

5.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Jonny Kallas och
Carina Jelvemo.

6.

Fråga om medlemmarna blivit stadgenligt kallade till årsmötet.
Ordförande redogjorde att kallelsen varit utlyst i både Bernhardinernas
tidning och Bernhardinernas hemsida. Årsmötet godkände det.

7.

Föredrag av verksamhetsberättelse för 2005. Den delades ut skriftligt, lästes
igenom och godkändes av årsmötet.

8.

Revisionsberättelsen. Det finns 2 skulder, en på 766kr och en på 2660kr.
Årsmötet bestämde att summan på 766kr ska skrivas av. Summan på 2660kr
skall kontrolleras och begäras in underlag på.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

/1

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2005, Lars-Ivar
Petersson valdes utom jäv att ställa frågan.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2005.

10.

Fastställande av nya medlemsavgifter för 2007.
Beslut togs att höja medlemsavgifterna.
Nya medlemsavgifter för 2007 är:
-Huvudmedlem 200kr.
-Nytt är att utländska medlemmar ska betala 250kr.
-Ingen höjning av avgift för familjemedlem den är 80kr.
-Ingen höjning av avgift för valpköparmedlemskap för uppfödare den är 80kr.

11.

Fastställande av prissättning för övriga tjänster.
Beslut togs att höja anmälningsavgift på officiell utställning.
Nya avgifter:
-Juniorklass 240kr.
-Unghundsklass 240kr.
-Öppenklass 240kr.
-Championklass 240kr
-Valpklass 4-6 månader ingen ändring (150kr.)
-Valpklass 6-9 månader ingen ändring (150kr.)
-Veteranklass ingen ändring (150kr.)

Nya avgifter för tidningsannonser:
-Helsida utan bild 200kr.

-Helsida med 1 bild, svart/vit 275kr- med 1 bild i färg 500kr.
-Halvsida utan bild 150kr.
-Halvsida med 1 bild i svart/vit 225kr-med 1 bild i färg 400kr.
-Tillägg: extra per bild i svart/vit 150kr- extra per bild i färg 250kr.
-Anslagstavlan: 1 annons i 4 nummer 160kr. 1 annons i 1 nummer 50kr.

12.

Val av ordförande på ett år föreslogs Anita Fransson och Roine Lindberg.
Genom öppen röstning valdes valberedningens förslag Anita Fransson till
ordförande med 11 röster av 21 röstberättigade.

13.

Val av två ordinarie ledamöter.
Valberedningens förslag blev valda.
Till ledamot på 2 år valdes Lars-Ivar Petersson.
Till ledamot på 2 år valdes Lars-Göran Ahlgren.

13b)

Fyllnadsval av ledamot på 1 år valdes Jonny Kallas.
Fyllnadsval av ledamot på 1 år föreslog valberedningen Ulla Olsson- nedröstad,
nytt förslag från valberedningen Eva Axemyr valdes.

14.

Val av två ordinarie suppleanter.
Valberedningens förslag blev valda.
Till suppleant på 2 år valdes Yvonne Andersson.
Till suppleant på 2 år valdes Ulf Gustavsson.

14b)

Fyllnadsval av suppleant på 1 år valdes Anna-Klara Molin
Fyllnadsval av suppleant på 1 år valdes Lotta Samuelsson

15.

Omedelbar justering av punkterna 12, 13, 13b, 14, 14b.
Detta godkändes av årsmötet.

16.

Val av 2 revisorer och 1 revisors suppleant på 1 år
Årsmötet valde Bengt-Olov Runbjer (auktoriserad revisor) till revisor
och Roine Lindberg till suppleant på 1 år.

17.

Val av ordförande och 2 ledamöter av valberedningen.
Till Ordförande på 1 år valdes sittande. Catarina Vannfält.
Ledamot på 1 år valdes Marie Hallhage.
Ledamot på 1 år valdes Cecilia Andersson.

18.

1 motion har inkommit till årsmötet, Ang beslut om att Mullsjö som fast
utställningsplats bör rivas upp. Motionen bifalles.

19.

Övriga frågor:
-Årsmötet vill ha mer öppenhet när det gäller protokoll från styrelsemöten.
-Ersättning för färgpatroner till skrivare och papper för tryckning av årshäfte
togs upp av Eva Axemyr.

-Motioner till SBHK som togs upp på årsmötet var 3st.

1) Förslag på avgift till reducerat pris för valpköparmedlemskap för uppfödare
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det första året för SBHK. Årsmötet godkände det. Avgiften bestäms på
SBHK’s fullmäktigemöte i Mars 2006.
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2) SBHK ställde frågan om att få ha fullmäktigemöte vartannat år i stället
för som i dag, varje år. Årsmötet godkände det.
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3)Årsmötet tyckte inte att man ska behöva vara medlem i SBHK för att vara
delegat till SBHK’s fullmäktigemöte det räcker med att vara medlem i
Bernhardinerna.

20.
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Inga utdelande av hedersbetygelser, p g a fel info angående en utställd hunds
hårlag på en utställning så måste poängen eventuellt räknas om.
Utdelningen av hedersbetygelser kommer att ske på Bernhardinernas utställning
i Maj 2006 i stället.
Styrelsen beslutar om poängen skall räknas eller ej.

21.

Mötet avslutas. Roine Lindberg tackar för sig och för visat intresse
och hälsar Anita Fransson välkommen som ny ordförande

Sikargården, Norrköping den 11 Mars 2006

____________________________
Roine Lindberg, mötesordförande

_______________________________
Marie Hallhage, protokollförare

____________________________

_______________________________

Jonny Kallas, justerare

Carina Jelvemo, justerare

