Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte

2009-05-30 på Breanäs konferenshotell i Breanäs.

Mötet öppnas av ordförande Lars-Göran Ahlgren som hälsar alla varmt välkomna.

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

Till mötesordförande valdes L-G Ahlgren
Som protokollförare vid mötet valdes Marie Albertén.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ulf Gustavsson och L-I Petersson.
Fråga om medlemmarna blivit stadgenligt kallade till årsmötet. Årsmötet godkände det.
Föredrag av verksamhetsberättelse för 2008. Verksamhetsberättelsen delades ut skriftligt,
godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
Föredragande av revisionsberättelse för 2008. Revisionsberättelsen delades ut skriftligt, godkändes
av årsmötet och lades till handlingarna.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008. Årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för år 2008.
Fastställande av nya medlemsavgifter för 2010.
Beslut togs att höja avgifterna för huvudmedlem från 200: - till 250: -

för utländska medlemmar höjs avgiften från 250: - till 300: -

Familjemedlemmar höjs från 80: - till 100: -

och avgiften för valpköparmedlemskap för uppfödare höjs från 80: - till 100: -

Beslut togs även att införa att medlemsavgiften fr.o.m. den 1/1 2010 ska betalas

per kalenderår.bla. för att underlätta kassörens arbete med att få in

alla medlemsavgifter i tid. De som

betalt in medlemsavgift efter Januari 2009 kommer att tillgodoräknas

innestående månader den 1/1 2010 så att alla hamnar rätt i betalningen. Vad beträffar

de valpköparmedlemskap som tillkommer efter januari 2010 kommer

dessa valpköpare att vara medlemmar gratis kvarstående månader av 2010 för

att sedan bli bjudna av sin uppfödare under 2011. Detta för att ge ett positivt

och välkomnande intryck till nya medlemmar och för att främja klubbens arbete

med att värva nya medlemmar.

Fastställande av prissättning för övriga tjänster. Beslut togs att låta priserna
för tidning/hemsida vara oförändrade sånär som på att man tar bort avgiften som idag

finns för extra bild i färg och svartvitt.

Avgifter för tidningsannonser/hemsida 2010:

-

Helsida utan bild: 200kr.

-

Helsida med bild, svart/vit 275kr, i färg 500kr

-

Halvsida utan bild 150kr

-

Halvsida med bild i svart/vit 225kr, i färg 400kr

-

Anslagstavlan: 1 annons i 4 nummer 160kr. 1 annons i 1 nummer 50kr.

Avgifter för officiell utställning 2010:

Beslut togs att höja anmälningsavgifterna för klubbens utställningar med motiveringen

att de flesta större inköp som rör utställningen blivit dyrare såsom

rosetter och pokaler etc.

Avgifter officiell utställning 2010:

-

Valpklass 175kr

-

Juniorklass 280kr

-

Unghundsklass 15-24mån 280kr

-

Öppen klass 15 mån- 280kr

-

Championklass 280kr

-

Veteranklass från 8 år 175kr

Avgifter inofficiell utställning 2010:

-

Valpklass ingen ändring (150kr)

-

Juniorklass 220kr

-

Unghundsklass 15-24 mån 220kr

-

Öppen klass 15 mån- 220kr

-

Championklass 220kr

-

Veteranklass från 8 år ingen ändring (150kr)

RAS.
Beslut tas att höja klubbens inavelsprocent från 6,25% till 6,3% på rekommendationer från Karin
Drotz hos SKK. Detta pga. SKK´s datasystem som räknar ut inavelsprocenten endast använder sig av
en decimal varpå ett resultat som hamnar på 6,25% med automatik höjs upp till 6,3%. Detta beslut
tas för att underlätta samarbetet mellan rasklubb och SKK samt för att inte frånta uppfödare som
hamnar på 6,3 % pga. systemet valphänvisning från sin rasklubb.

Val av ordförande på ett år föreslog valberedningen Lars-Göran Ahlgren.
Till ordförande på ett år valdes Lars-Göran Ahlgren.

Val av två ordinarie ledamöter. Valberedningens förslag blev valda.
Till ledamot på två år valdes Marie Albertén

Till ledamot på två år valdes Tommy Björkman

Val av två ordinarie suppleanter av styrelsen på 2 år.

Valberedningen förslag blev valda.

Till suppleant på två år nyval valdes Ulf Gustavsson.

Till suppleant på två år omval valdes Monica Wetterbrandt.

Omedelbar justering av punkterna 12, 13, och 14. Detta godkändes av årsmötet.
Val av revisor och revisorsuppleant på 1år.
Årsmötet valde Bengt-Olov Runbjer (auktoriserad revisor) till revisor och Fredrica Lindh till suppleant
på 1 år.

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 ett år valdes Barbro Utheim.

2 Motioner har inkommit till årsmötet, angående:
1) Bernhardinernas styrelse vill införa att medlemsavgiften betalas per kalenderår from den 1/1
2010, se punkt 9.

Beslut: Årsmötet biföll motionen.

2) Bernhardinernas styrelse föreslår att samtliga avgifter ses över och höjs from.

2010-01-01. Se punkt 10.

Beslut: Årsmötet biföll motionen.

Övriga frågor:
Ulf och Carina Gustavsson föreslog att endast svenskregistrerade kennlar ska få tävla om ”årets
uppfödare” Dock ska även utländska hundar få tävla om ”årets hund”.

Beslut togs att införa förslaget.

Utdelande av hederbetygelser:
Diplom för årets korthår/långhår delades ut till dem som närvarade vid mötet. Resterande diplom
kommer att skickas hem till vederbörande.

21. Mötet avslutades.

L-G Ahlgren tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Breanäs konferenshotell den 30 Maj 2009

________________________

_________________________

L-G Ahlgren, mötesordförare

Marie Albertén, protokollförare

________________________

_________________________

L-I Petersson, justerare

Ulf Gustavsson, justerare

