Org.nummer 825003-5592

Protokoll från Fullmäktige 2017-03-04 i Norrköping.

§ 1. Justering av röstlängden.
Antal röstberättigade fastställdes till 28 st.
§ 2. Val av ordförande för fullmäktigemötet .
Till mötesordförande valdes Jaahn Stääv
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare .
Styrelsen anmälde Gunnel Samuelsson till protokollförare
§ 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet .
Till justerare tillika rösträknare valdes Per Inge Johansson, Urban Prytz
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt
§7 mom. 5 .
Gunnel Samuelsson
§ 6. Fråga om delegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Kallelse skickades i december 2016. Påminnelse utskickat 2 ggr i januari.
Beslutades att delegaterna hade blivit stadgeenligt kallade.
§ 7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp.
§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
Uppkommen vinst eller förlust.
Fastställdes, samt beslöts att uppkommen vinst balanseras i ny räkning.
§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
Inget att rapportera.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
§ 12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Beslutades enligt styrelsens förslag med tillägg om att utställningen i Strängnäs 2018
flyttas till Luleå.

B.

Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Beslutades enligt styrelsens förslag

C.

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Beslutades att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad enligt följande:
30 kronor för fullbetalande medlemmar och 10 kronor för familjemedlemmar.

§ 13. Beslut om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
Beslutades om ordförande, sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning enligt §8.
Ordförande : Maria Lönnhammar, 2 år omval
Som ordinarie ledamöter valdes:
Lars Olof Carlen
nyval 2 år, 25 röster
Agnes Thorlaksdottir
omval 2 år 23 röster
Charlotte Jostvik
nyval 2 år 28 röster
(Harrieth Sandberg
8 röster)
Till suppleanter valdes:
Lotten Rönquist
nyval 2 år
Stefan Lindqvist
nyval 2 år
Kenneth Gustavsson fyllnadsval 1 år
Lars Mossberg ,
1 år kvar av mandatperiod.
Tjänstgöringsordning:
1 . Lars Mossberg 2. Lotten Rönquist 3. Stefan Lindqvist 3. Kenneth Gustavsson.

§ 15. Val av två revisorer och två suppleanter enligt §9 i stadgan.
Som revisor valdes: Per Inge Orremark, omval 2 år
Axel Axelsson,
1 år kvar av sin mandatperiod
Som revisorssuppleant valdes:
Katarina Remnemark , omval 2 år
Samuel Carlid,
1 år kvar av mandatperiod
Tjänstgöringsordning: 1. Samuel Carlid
2. Katarina Remnemark,

§ 16. Val av valberedning enligt §10 i stadgan
Till sammankallande för valberedningen för 1 år valdes:
Per Inge Johansson
Till ledamot i valberedningen för 2 år valdes:
Jan Ingvar Andersson
Till ledamot i valberedningen , fyllnadsval 1 år valdes
Urban Prytz

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.
Paragraferna 13-16 förklarades för omedelbart justerade.

§ 18. Behandling av ärenden som senast sex veckor före fullmäktige har anmälts till
styrelsen eller av denna underställts fullmäktige
Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte har inkommit i den
ordning som stadgas i mom 6 första stycket kan, om fullmäktige så beslutar,
ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Motion från Japanese Chin Sociteten angående rasklubbstidningar.
Motionen avslås.
Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben ( SDHK)
Beslutades att antaga stadgar som kommer att gälla från 2017-03-04.
Beslutet var enhälligt.
Motion från mopsorden angående domarutbildning för brakycefala raser
Då motionen ej inkom i tid kommer den inte att behandlas.
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