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Protokoll fört vid Bernhardinernas årsmöte
15 mars 2014
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 det var 14 röstberättigade medlemmar,
samt två personer som icke var medlemar.

§ 3.

Val av ordförande för mötet.
Carina Nilsson valdes enhälligt till ordförande för mötet.

§ 4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Anita Fransson till protokollförare vid mötet.

§ 5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Diana Arvidsson samt Ulf Gustavsson.

§ 6.

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

§ 7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse till årsmötet fanns i klubbens tidningen 4/2013 samt på klubbens hemsida och
mötet befanns vara behörigen utlyst.

§ 8.

Fastställande av dagordningen.
Föreslagen dagordning fastställdes med ändring av numreringen av paragraferna 15,
16, 17, 18 sign.

2 (4)

§ 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.
Per 31/12 fanns 182 medlemmar.
Årsmötet godkände dessa och de lades till handlingarna.

§ 10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkningen fastställdes och beslut fattades att uppkommen förlust
överförs i nyräkning.

§ 11.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Uppdragen som hade givits till styrelsen vid föregående årsmöte, är genomförda.
Ett uppfödarmöte har arrangerats. Arbetet att färdigställa RAS fortsätter kompletteras
med tabeller och sjukdomsstatistik och SRD. Arbetet med domarkompendiet
fortskrider

§ 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 2014 gicks igenom godkändes av
årsmötet efter tillägg att försöka arrangera ett BHP under året.

B.

Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår.
Beslutades om höjd medlemsavgift för huvudmedlem till 275 SEK. Övriga
medlemsavgifter beslutades vara oförändrade för verksamhetsåret 2015.

C.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Rambudgeten för verksamhetsåret 2014 gicks igenom och godkändes av årsmöte.

§ 14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag var nyval på Malin Torstensson för en tid av 1 år
Årsmötet valde Malin Torstensson som ordförande för en tid av 1 år
Val av tre ledamöter för en tid av 2 år
Valberedningens förslag var
nyval på Helén Johansson för en tid av 2 år
omval på Eva Axmyr för en tid av 2 år
omval på Ann-Sofie Andersson för en tid av 2 år sign.
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Årsmötet valde Helén Johansson, Eva Axmyr och Ann-Sofie Andersson som ordinarie
ledamöter för en tid av 2 år

Val av tv ledamöter för en tid av 1 år
fyllnadsval på Marie-Louise Hallhage för en tid av 1 år
fyllnadsval på Andrea Karlsson för en tid av 1 år
Årsmötet valde Marie-Louise Hallhage och Andrea Karlsson som ordinarie ledamöter
för en tid av 1 år

Val av tre suppleanterför en tid av 1 år
Valberedningens förslag var
omval på Lennart Jansson för en tid av 1 år
nyval på Annika Berntsson för en tid av 1 år
nyval på Anita Åkesson för en tid av 1 år

Årsmötet valde nedanstående som suppleanter med följande tjänstgöringsordning
för en tid av 1 år
1. Lennart Jansson
2. Annika Berntsson
3. Anita Åkesson

§ 15.

Val av två revisorer och två revisorssuppleant enligt §9 i dessa stadgar
Valberedningens förslag på revisorer var omval på Silvana Carlén och Susanne
Lindberg
Årsmötet valde Silvana Carlén och Susanne Lindberg som revisorer för en tid av 1 år
Valberedningens förslag på revisorsuppleanter var Bengt-Olov Runbjer. Mötet föreslog
Bengt Johansson

Årsmötet valde Bengt-Olov Runbjer och Bengt Johansson till revisorssuppleant för en
tid av 1 år

§ 16.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
Årsmötet valde Carina Gustafsson till sammankallande valberedningen för en tid av 1 år,
Lars-Ivar Petersson valdes för en tid av 1 år. Catarina Vannfält valdes för en tid av 2 år

§ 17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
En omedelbar justering av punkterna 14-16 beslutades och genomfördes enligt justerad
bilaga till protokollet.

Samtliga personval var enhälliga beslut. sign.
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§ 18.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 dagar
innan årsmötet anmälts till styrelsen.
Motion 1 Att samma person ska sköta hemsida och FB sida
Beslut: Årsmötet avslår motionen, men styrelsen fick i uppdrag att se över rutinerna
Motion 2 Att utöka 10 i topplistan till 10 tikar och 10 hanar/ hårlag
Beslut: Årsmötet avslår motionen, men styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett nytt
system
Motion 3 Om att ställa in utställning
Motionären återtog motionen

------------------------------------------------Efter genomgången föredragningslista överräcktes klubban till Bernhardinernas
nyvalde ordförande Malin Torstensson som tackade för förtroendet att få leda rasklubben.
Innan mötets avslutade avtackade den avgående ordföranden för arbetet under sina år som
ordförande i klubben.
Efter detta utdelades priser och diplom till årets St.Bernhard LH & KH samt årets uppfödare.
Årets Uppfödare: Kennel Swed Snowsaver´s
Årets korthår: CH Swed Snowsaver's Darling årets hane: CH Swed Snowsaver's Cazpar
Årets långhår: CH Swed Snowsaver's Dumle årets tik: Ch Dein Hards Easy Come Easy Go
Årets veteran: CH Bernhardlundens Dodge Coronet

Vid protokollet

Justeras

_______________________
/Anita Fransson/

________________________
/Carina Nilsson/
mötesordförande

Justeras

Justeras

________________________
/Diana Arvidsson/

________________________
/Ulf Gustafsson/

