Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2007-05-26
på Mössebergs camping i Falköping.

Mötet öppnas av ordförande Anita Fransson som hälsar alla varmt välkomna.

1.

Upprättande av röstlängd och justering av denna.

/1

Röstlängd upprättades och befann sig vara i ordning.

2.

Till mötesordförande valdes Anita Fransson.

3.

Som protokollförare vid mötet valdes Lars-Ivar Petersson.

4.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lars-Göran Ahlgren och

Yvonne Andersson

5.

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

6.

Föredrag av verksamhetsberättelse för 2006. Den delades ut skriftligt, lästes
upp och godkändes av årsmötet.

7.

Föredrag av revisionsberättelsen för 2006. Den delades ut skriftligt, lästes
upp och godkändes av årsmötet.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006

Ordföranden informerade årsmötet om att föregående kassör inte skött sina
uppgifter och nu är misstänkt för förskingring. Ärandet ligger på SKKs bord.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

9.

Fastställande av nya medlemsavgifter för 2008.
Beslut togs att medlemsavgifterna skall vara oförändrade.
Medlemsavgifter för 2008 är:
-Huvudmedlem 200kr.
-Utländska medlemmar 250kr.
-Familjemedlem den är 80kr.
-Valpköparmedlemskap för uppfödare 80kr.
Sign:

1.

Fastställande av prissättning för övriga tjänster.

Beslut togs att prissättning för övriga tjänster skall vara oförändrade
Officiell utställning.
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.)

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.

2.

Val av ordförande på ett år föreslogs Anita Fransson.
Till orförande på ett år valdes Anita Fransson.

3.

Val av två ordinarie ledamöter.
Valberedningens förslag blev valda.
Till ledamot på 2 år valdes Eva Axemyr.
Till ledamot på 2 år valdes Yvonne Andersson.

4.

Val av två ordinarie suppleanter.
Valberedningens förslag blev valda.
Till suppleant på 2 år valdes Anna-Klara Molin.
Till suppleant på 2 år valdes Lotta Samuelsson.

13b)

Fyllnadsval av två suppleanter
Valberedningens förslag blev valda.

Fyllnadsval av suppleant på 1 år valdes Tommy Björkman.

Fyllnadsval av suppleant på 1 år valdes Dick Eriksson
.
5.

Omedelbar justering av punkterna 11, 12, 13, 13b.
Detta godkändes av årsmötet.

6.

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

Sign:
7.

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 Barbro Utheim.

8.
1.

5 motion har inkommit till årsmötet, angående:

/2

Bernhardinernas styrelse hade lagt en motion angående att heders-medlemskapet

för X.X skall strykas på grund av att hon inte längre vill ha med Bernhardinerna att göra.
Beslut: Efter omröstning beslutade årsmötet med 12 röster mot 5 röster
att medlemskapet skulle strykas.

2.

Bernhardinernas styrelse hade lagt en motion angående att uppfödare som

inte deltager på Bernhardinernas utställningar, årsmöten samt inte informerar
och värvar sina valpköpare till Bernhardinerna, skall inte erhålla valphänvisning,

stå med i kennelregistret eller registret om HD och AD fria hanhundar.
Beslut: Årsmötet biföll motionen med ett tillägg att avgiften på valphänvisning
skall tas bort för dem som följer Bernhardinernas rekommendationer.

3.

Lars-Göran Ahlgren hade lagt en motion angående att reglerna på

Bernhardinernas inoff utställning skall ändras till regler som tillämpas
på alla andra utställningar.
Beslut: Årsmötet biföll motionen.

4.

Lars-Göran Ahlgren hade lagt en motion angående att utställningsansvarig

skulle få i uppdrag att lägga om samt dela ut vandringspriser enligt de gamla reglerna:
Beslut: Årsmötet biföll motionen.

5.

Lars-Ivar Petersson hade lagt en motion angående att ändra poängberäkningen

på tio i topplistan för att det skulle gynna valpköpare samt gynna rasen som skulle bli mer
representerad.
Beslut: Årsmötet biföll inte motionen.

9.

Övriga frågor:
Tommy Björkman och Barbro Utheim avsade sig serveringsdelen.

Beslut: Tommy Abrahamsson och Camilla Bring tar över serveringsdelen med hjälp av Tommy och
Barbro.

Ordföranden frågade årsmötet om Marie Hallhage kunde väljas som kassör utanför styrelsen.
Beslut: Årsmötet beslutade att Marie Hallhage skall vara kassör utanför styrelsen.

Sign:
10.

Utdelande av hedersbetygelser till årets korthår, långhår och uppfödare.

11.

Mötet avslutas. Anita Fransson tackar för visat intresse
och avslutar mötet.

Mössebergs camping Falköping den 26 Maj 2007

____________________________

_______________________________

Anita Fransson, mötesordförande

Lars-Ivar Petersson, protokollförare

____________________________

_______________________________

Lars-Göran Ahlgren, justerare

Yvonne Andersson, justerare

