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Årsmöte
Datum
Plats
Ordförande
Protokoll

2008-03-08
Brukshundsklubben, Norrköping.
Jörgen Nilsson
Torsten Axelsson

Protokoll
§1

Mötets öppnande:
Jörgen hälsade de närvarade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Justering av röstlängd:
En lista med 54 namn närvarande. 50 namn godkändes av mötet.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Till ordförande för mötet valdes Jörgen Nilsson.
Till sekreterare för mötet valdes Torsten Axelsson.

§4

Val av två justeringsmän och två rösträknare:
Till justerare och rösträknare för mötet valdes Dick Hallin och Jahn Bruse.

§5

Fråga om kallelse skett i behörig ordning:
Mötet beslöt godkänna kallelsen.

§6

Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultat-räkning samt
revisorernas berättelse:
Verksamhetsberättelsen och räkenskapsredovisningen delades ut till mötesdeltagarna. Revisorn Jan
Helgesson läste upp revisionsberättelsen. Mötet beslöt att godkänna dessa berättelser.

§8

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om eventuell uppkommen
vinst eller förlust:
Mötet beslöt att fastställa balans och resultaträkningen samt att den uppkomna vinsten skulle
överföras till innevarande räkenskapsår.

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. Dick Hallin reserverade sig mot
beslutet.

§ 10

Val av ordförande för tiden till och med nästkommande årsmöte:
Till ordförande valdes Bengt Held. Dick Hallin reserverade sig mot beslutet.

§ 11

Val av övriga ledamöter med personliga suppleanter som föreslagits av sektionerna:
Mötet beslöt att välja följande:
Sektion

Ordinarie Ledamot
Personlig suppleant
Mathias Cederlund
Anna Möllerfors
Torsten Axelsson
Leif Hellgren
Marie Lundquist
Gunnar Jansson
Anneli Schaudt
Jörgen Oinonen
Solveig Molin
Annika Ericson
Marie Eriksson
Gudrun Hellmark
Tingsryd/Asarum
Vicki Holgersson
Stefan Liljeberg
Västerås
Anders Ytterberg
Unn Svedinger
Gotland

§ 12

Justeras
§ 13

Halmstad
Kalmar
Karlstad
Norrköping
Södertälje

Val av revisor samt revisorsuppleant:
Till revisor valdes Walter af Donner och som suppleant Christina Sjöberg-Lagerström.
TA

BH

DH

Val av registrator för kapplöpningslicenser samt domarlicenser:

JB
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Till registrator valdes Gudrun Hellmark.
§ 14

Val av tre poängräknare:
Till poängräknare valdes Anders Ytterberg, Hans Dahlström samt Torsten Axelsson.

§ 15

Val av valberedning:
Till valberedning valdes Maria Karlsson samt Alexandra Moser, de utser själva en tredje ledamöter
samt utser sammankallande.

§ 16

Fastställande av licensavgiften för nästkommande år:
Mötet beslöt att licensavgiften för år 2009 skall förbli oförändrad 75 kronor.

§ 17

Fastställande av startavgiften för nästkommande år:
Mötet beslöt att startavgifter för år 2009 skall förbli oförändrade. Max. 60 kronor för vanliga
tävlingar samt max. 75 kronor till SM.

§ 18

Fastställande av medlemsavgiften till huvudstyrelsen för nästkommande år:
Mötet beslöt att medlemsavgiften för år 2009 skall förbli oförändrad 25 kronor.

§ 19

Övriga ärenden som av styrelsen eller enskild medlem hänskjutits till årsmötet:
1/ Motion nr 1, 4 samt 12 berörde alla §2 i stadgarna. Mötet enades om att tre frågeställningar kunde
utläsas. Nya tävlingsregler skall fastställas av: a/ Årsmötet, b/ Som i dag, c/ Via omröstning där alla
röster räknas i en ”pott”. Mötet beslöt enligt förslag c/ Nya tävlingsregler skall fastställas via
omröstning där alla medlemmars röster räknas i en ”pott”.
2/ Nästa fråga berörde även den §2 i stadgarna, från motion 4 och 12. Förslag till nya eller ändrade
tävlingsregler lämnas till HS: Två frågeställningar framstod, a/ 1:a december b/ Rullande, som nu.
Mötet beslöt enligt förslag a/ Förslag till nya eller ändrade tävlingsregler lämnas till HS senast 1:a
december. Mötet beslöt aven enligt förslaget i motion 4 och 12 gällande ändringar i
dommarreglementet: Ändringar av domarreglementet ska efter yttrande av domarna fastställas
av HS. Vid regeländringar är det HS ansvar att domarkommitén får ta del av dessa och anpassa
domarreglerna till tävlingsreglerna innan HS slutgiltiga beslut. Huvudstyrelsen har
tolkningsföreträde av tävlings-och domarreglementena under tävlingssäsong.
3/ Motion 2. Mötet beslöt stryka motionen då frågan ingår i föregående punkt.
4/ Motionerna 3 & 7 gällde rösträttsålder. Skall vi ha en rösträttsålder? Två frågeställningar framstod,
a/ Ja b/ Nej, som nu. Mötet beslöt enligt förslag a/ Ja vi skall ha en rösträttsålder.
5/ Motionerna 3 & 7 gällde rösträttsålder. Vilken rösträttsålder. Två förslag finns, a/ 15 år b/ 16 år.
Mötet beslöt enligt förslag b/ Ny rösträttsålder blir 16 år. Rösträtt gäller även familjemedlemmar.
6/ Motion 3 den del som gällde att Stödmedlemmar inte har rösträtt: Mötet beslöt att anta förslaget.
Stödmedlemmar har inte rösträtt.
7/ Motion 5 gällde förslag till ändring i årsmötets dagordning §6c: Mötet beslöt att anta förslaget.
§ 6c Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
8/ Motion 6 gällde förslag till ändring i årsmötets dagordning §6p,q,r.: Mötet beslöt att anta förslaget.
§ 6p
fastställande av licensavgift för kommande tävlingssäsong.
§ 6q
fastställande av startavgifter för kommande tävlingssäsong.
§ 6r
fastställande av medlemsavgift för huvud-och familjemedlemmar, till huvudstyrelsen
kommande tävlingssäsong.

för

9/ Motion 8 gällde förslag att även familjemedlemmar skall betala en avgift, 5:-, till HS: Mötet beslöt
anta förslaget att gälla fr.o.m. 2009: Medlemsavgiften till HS består av en huvudmedlemsavgift
samt en familjemedlemsavgift.

att

10/ Motion 9 gällde förslag om ett tillägg till § 9 HUVUDSTYRELSEN: Mötet beslöt att anta förslaget:
För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall minst hälften av styrelsen plus ordföranden
vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
11/ Motion 10 gällde förslag om ett tillägg till § 15 UPPLÖSNING AV SEKTION: Mötet beslöt att anta
förslaget: Sektionen beslutar själv vad den skall göra med tillgångar, undantaget startbur,
tidtagningsutrustning och trasmaskin som ska tillfalla huvudstyrelsen.
12/ Motion 11 gällde att medlemsavgiften skulle erläggas per familj: Mötet beslöt att avslå förslaget.

Justeras
§ 19

TA

BH

DH

JB

Övriga ärenden som av styrelsen eller enskild medlem hänskjutits till årsmötet: forts.
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Mötet

13/ Motion 13 gällde förslag om en ändring av § 9 HUVUDSTYRELSEN till Huvudstyrelsen skall:
beslöt att anta förslaget: Huvudstyrelsen skall bestå av ordförande, vald för ett år samt en
ledamot med personlig suppleant utsedda av varje sektion och som konfirmeras vid årsmötet.
14/ Motion 14 gällde förslag om en ändring av § 12 SEKTIONERNA & §13 PROTOKOLL
Mötet beslöt att anta förslaget:
§ 12 SEKTIONERNA
Sektionernas högsta beslutande organ är sektionsårsmöte. Sektionsårsmötet utser en styrelse
bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare, som ska handha sektionens
verksamhet mellan årsmötena. Dessutom skall sektionsårsmötet utse en ordinarie och en
personlig suppleant till Whippet Race Huvudstyrelse. Sektionerna skall ansvara för egen
ekonomi med rätt till tecknande av egna bank-och plusgirokonton. Whippet Race stadgar skall
i tillämpliga delar även gälla sektionerna (t.ex. dagordning för årsmöte m.m.)
§ 13. PROTOKOLL
Vid årsmötes-, huvudstyrelse- och sektions års-och styrelsemöten skall föras protokoll
upptagande samtliga ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokollen skall
justeras av ordföranden och minst en närvarande ledamot.

§ 20

Utdelning av priser till vinstrikaste tik, hane samt uppfödare:
Jörgen överlämnade klubban till Bengt Held som förättade prisutdelning till årets vinstrikaste.
Priser
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a

delades ut till vinstrikaste tik:
Miraqulix Allways An Angel
Kvarnhällens Bonnie
P-M Kiss Me Love
Nebulosans Jungfrun
P-M Keeping Sake

Vinstrikaste hane:
1:a
Lingon Black Moon
2:a
Emmaline's DS-Dynamics
3:a
Idomic's el Pikachu
4:a
Emmaline's DS-Tonality
5:a
Kardemumma

27 poäng
25 poäng
20 poäng
20 poäng
19 poäng

B-I & B Josefsson
Kalmar
Gunnar Jansson
Kalmar
Dan Johansson Karlstad
Gunnar Jansson
Kalmar
Marie Lundquist
Kalmar

31 poäng
29 poäng
28 poäng
27 poäng
25 poäng

Maria Karlsson
Åke Ericson
A-C & B Held
A-C & B Held
Maria Karlsson

Tingsryd/Asarum
Norrköping
Tingsryd/Asarum
Tingsryd/Asarum
Tingsryd/Asarum

Vinstrikaste uppfödare:
1:a Emmaline's 108p 2:a Kvarnhällens 94p 3:a Idomic's 91p 4:a Per-Mo´bile 91p 5:a AxRace's 65p
§ 21

Mötets avslutas:
Bengt Held tackade de närvarade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Torsten Axelsson
Torsten Axelsson
Sekreterare

Jörgen Nilsson
Jörgen Nilsson
Ordförande

Justeras

Jahn Bruse
Dick Hallin
Justerare

Jahn Bruse
Justerare

