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Protokoll fört vid Bernhardinernas årsmöte
5 mars 2011
i Studiefrämjandets lokaler i Jönköping.

§ 1.

Årsmötets öppnande.
Ordföranden Bengt Johansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
Öppnat kl. 13.00.

§ 2.

Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades. Konstaterades att utöver 25 röstberättigade medlemmar,
Carina Nilsson representanter för SBHK, Ionie Oskarson representant från SKK/CS,
fanns ytterligare två personer i lokalen.

§ 3.

Val av ordförande för mötet.
Ionie Oskarson valdes till ordförande för mötet.

§ 4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Carina Nilsson till protokollförare vid mötet.

§ 5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karin Byrevik och Sabine Jansson.

§ 6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Beslutades om närvarorätt men ej yttranderätt för de två icke medlemmarna som var
närvarande i årsmöteslokalen.

§ 7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse fanns i klubbtidningen som kom ut december 2010 dock med fel datum, så
separat kallelse har i god tid före mötet gått ut med post och mötet befanns vara
behörigen utlyst.

§ 8.

Fastställande av dagordningen.
Föreslagen dagordning fastställdes utan ändring.
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§ 9.

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans- och resultaträkning,
samt revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom.
Årsmötet godkände dessa och de lades till handlingarna.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.

§ 10.

Balans- och resultaträkningen fastställdes och beslut fattades att uppkommen
vinst 10247,80 kr. överföres i nyräkning.
§ 11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Uppdragen som hade givits till styrelsen vid föregående årsmöte, är genomförda.
På föregående årsmöte antogs nya stadgar och det har inkommit från SBHK att en
stadgeändring måste göras gällande
§ 7 Klubbmöte Mom 3 Röstning. Texten ”För att ha rösträtt måste medlemsavgiften
vara inbetald senast den 31 januari innevarande år” får inte stå med då det inte är
godkänt av SKK. Årsmötet beslutade att texten tas bort.

§ 12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt rekommendation
i revisionsberättelsen.

§ 13. A.

Beslut om styrelsens verksamhetsplan.
Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011 gicks igenom godkändes
av årsmötet.

B.

Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår.
Beslutades om oförändrade avgifter för verksamhetsåret 2012 till rasklubben, dock
kan avgift till SBHK tillkomma. Vilket innebär att i medlemsavgiften ingår
fortsättningsvis också medlemsavgiften till SBHK. Avgiften till SBHK beslutas på
SBHK fullmäktige. Den gemensamma medlemsavgiften förutsätter beslut enligt
förslag på SBHK:s fullmäktige. Se § 18 nedan

C.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Rambudgeten för verksamhetsåret 2011 gicks igenom och godkändes av årsmötet.
Här vidtog 10 minuters paus.
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§ 14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande
Till Ordförande för ett år valdes
Bengt Johansson.
Ordinarie ledamöter
Till ordinarie ledamöter på två år valdes
Anita Fransson
Helén Johansson
Veronica Erlingsson
Till ordinarie ledamöter på ett år valdes
Mats Bergström
Suppleanter

.

Till suppleant på ett år valdes
Lillemor Adolfsson
Eva Axemyr
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara som följande:
1. Eva Axemyr 2. Lillemor Adolfsson

§ 15.

Val av två revisorer och två revisorssuppleenter.
Till revisorer på ett år valdes
Silvana Carlén
Susanne Lindberg
Till revisorssuppleanter på ett år valdes
Peter Bengtsson
Carina Nilsson

§ 16.

Val av valberedning.
Till sammankallande i valberedningen på ett år valdes
Carina Gustavsson
Till ledamöter i valberedningen på två år valdes
Lennart Jansson
Till ledamöter i valberedningen på ett år valdes
Lina Bengtsson
Alla personvalen var enhälliga beslut
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§ 17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Beslutades om omedelbar justering av punkterna 14-16.

§ 18.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21
dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen.
Motion gällandepoängberäkningen för årets St. Bernhard
Beslut: Årsmötet avslår motionen.
Motion gällande borttagande av 10 i topplistan
Beslut: Årsmötet avslår motionen.
Motion gällande kontaktpersoner
Beslut: Årsmötet avslår motionen.
Motion gällande lägga klubben vilande
Beslut: Årsmötet avslår motionen.
Proposition från SBHK:s styrelse angående gemensamt medlemskap i rasklubb och
specialklubb med hemställan att fullmäktige 2011 antar detta förslag med tillhörande
stadgeändring.
Beslutades att styrelsen jobbar vidare med denna fråga på ett positivt sätt.

------------------------------------------------Efter genomgången föredragningslista överräcktes klubban till Bernhardinernas
nyvalde ordförande Bengt Johansson som tackade för förtroendet att få leda rasklubben
innan mötets avslutade kl. 15.00 utdelades priser och diplom till
årets St.Bernhard LH & KH samt årets uppfödare.

Vid protokollet

Justeras

_______________________
/Carina Nilsson/

________________________
/Ionie Oskarson/
mötesordförande

Justeras

Justeras

________________________
/Karin Byrevik/

________________________
/Sabine Jansson/

