§1

Svenska Dobermannklubben

Årsmöte

Plats: Upplands Väsby

2005-03-13

Sid 1(4)

Årsmötets öppnande
Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, delade ut förtjänsttecken till Daniel Jönsson,
Tommy Nilsson, Gunnar Djerf, Stefan Berglund, Jannike Engblom, Marie Hörnqvist och förklarade sedan
mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
§1 §9 § 11 § 17 § 19a § 19c
§ 19d -

§3

§8
§ 10
§ 16
§ 18
§ 19b
§ 20

tjugosex röstberättigade medlemmar
tjugosju röstberättigade medlemmar
tjugoåtta röstberättigade medlemmar
tjugofem röstberättigade medlemmar
tjugosju röstberättigade medlemmar
tjugofyra röstberättigade medlemmar
tjugofem röstberättigade medlemmar

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Janne Johansson och Torbjörn Eriksson

§4

Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst

§5

Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av
sekreterare
Lennart Karlsson valdes som årsmötesordförande och styrelsen anmälde Elisabeth Bergström som
mötessekreterare.

§6

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter följande justering
§ 11 ”Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2005 samt inriktning av verksamheten för
år 2006”
§ 19c diskussionspunkt, inga beslut fattas vid detta möte

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004
Verksamhetsberättelsen gicks igenom med följande tillägg och noteringar
- Rubrik: Sammanträden, sid 3, texten ändras till
”Under verksamhetsåret har det hållits ett årsmöte, ett konstituerande möte, ett medlemsmöte samt
sju styrelsemöten”
- Rubrik: Utbildningskommitté – Exteriör, sid 5, första stycket tas bort helt
” Under våren anordnade SBK … och Angelique Lannerwall”

§8

Revisorernas berättelse för 2004
Revisor Janne Johansson läste upp revisionsberättelsen där de bla angav att räkenskaper var i sin
ordning och att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2004
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Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
(i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga)
Resultat- och balansräkning fastställdes och resultatet överförs till år 2005.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
(i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga)
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2004
§ 11 Genomgång av verksamhetsplan för 2005 samt inriktning av verksamheten för 2006.
Verksamhetsplanen gicks igenom och årsmötet efterfrågade en verksamhetsplan för
Utbildningskommitté – exteriör och mentalitet. Den nya styrelsen uppdrogs att presentera
kommitténs verksamhetsplan vid medlemsmötet den 14 maj i Örebro.
§ 12 Genomgång av motioner avgivna av LO:n och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger
konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa.
Inga motioner inkomna.
§ 13 Styrelsen förslag om till medlemsavgift för 2006.
Oförändrad, men med bemyndigande att vid behov besluta om justering av avgiften med anledning
av kongressbeslut.
§ 14 Fastställande av/beslut om
a) Verksamhetsberättelse för 2004
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
b) Inriktning för 2005
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2005
c) Medlemsavgift för 2006
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, samt att
bemyndiga styrelsen att vid behov besluta om justerad avgift med anledning av kongressbeslut
om förändrad medlemsavgift till förbundet.
§ 15 Val av
a) Ordförande i styrelsen
Årsmötet beslutade att välja Thord Byström som ordförande i styrelsen, ett år omval
b) Vice ordförande
Årsmötet beslutade att välja Folke Löthborn som vice ordförande i styrelsen, två år omval
c) Sekreterare
Årsmötet beslutade att välja Elisabeth Bergström som sekreterare i styrelsen, två år nyval
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d) Suppleant i styrelsen
Årsmötet beslutade att välja:
Annika Nilsson som förstesuppleant i styrelsen, två år nyval
Åsa Liderfors som andrasuppleant i styrelsen, ett år fyllnadsval (ersätter Camilla Dahlgren)
e) Två revisorer och två revisorssuppleanter
Årsmötet beslutade att välja:
Janne Johansson och Stefan Borg som revisorer, ett år omval
Camilla Jönsson och Allan Rundqvist som revisorsuppleanter, ett år omval resp ett år nyval
f)

Valberedning
Tre ledamöter varav en sammankallande
Årsmötet beslutade att välja:
Ammi Aro, sammankallande, ett år omval
Wanja Johansson, ett år omval
Jeanett Lemmeke, ett år omval
En suppleant om en tid av 1 år
Årsmötet beslutade att välja:
Ruth Stenfeldt, 1 år nyval

g) Ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till styrelsen att
utse dessa
Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utse dessa.
Det framfördes önskemål om att rapporteringen från kongress och andra centrala aktiviteter bör
förbättras.
§ 16 Fråga om omedelbar justering av § 14 och § 15
Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 14 och §15.
§ 17 Av Lokalområden och medlemmarna angivna motioner som ej behandlats under § 11
jämte styrelsens yttrande över dessa
Inga motioner inkomna.
§ 18 Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på
dagordningen
Inga hänskjutna ärenden.
§ 19 Övriga frågor som styrelsen har hänskjutit till årsmötet
a) Trofén
Förelåg förslag från styrelsen att
- Ta bort grundpoängen från deltrofeérna och bara räkna uppnådda tävlingspoäng i dessa.
- Förändra poängberäkningen av trofén enligt bilaga 1
Årsmötet beslutade efter en livlig diskussion om poängberäkningen att uppdra åt styrelsen att fatta
beslut om frågan.
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b) Tidningen
Tidningen tar enligt styrelsen för stor del av medlemsavgiften i dagsläget. För att få ner
tidningskostnaden föreslog styrelsen årsmötet att tre nummer av tidningen görs på billigare papper
och tryckkostnad men att man behåller nuvarande kvalité på julnumret, där många medlemmar
annonserar.
Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att fatta beslut om frågan.
c) RAS - Rasspecifik AvelsStretegi
Barbro Kamleitner, ARK, informerade om synpunkter och kommentarer som inkommit gällande det
förslag som publicerats på klubbens webbsida. Det som framkommit från i stort sett alla svarande
var att strategin i första hand skall prioritera hundarnas tillgänglighet och skottfasthet enligt ARKs
förslag.
Årsmötesdeltagarna framförde önskemål om att en sammanställning av kommentarerna
publiceras i anslutning till ARKs förslag.
d) Täckhundslistan
Styrelsen föreslog årsmötet att Täckhundslistan i sin nuvarande form tas bort. Att samtliga hanar
som uppfyller kraven för valphänvisning kan anmäla intresse att bli presenterade på hemsidan.
ARK ansvarar för presentation och uppdateringar. All information om alla hanar använda i avel
kommer att presenteras på hemsidan, med information om parningar, utvärdering av valpkullar
m.m.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 20 Årsmötets avslutande
Årsmötesordförande Lennart Karlsson lämnar över ordförandeklubban till omvalde ordförande
Thord Byström som tackar för förtroendet, välkomnar alla medlemmar till Rasmästerskapshelgen i
Örebro i pingst och förklarar därefter mötet avslutat
Vid protokollet
Elisabeth Bergström
Justerat den 24 mars 2005

Lennart Karlsson
mötesordförande

Janne Johansson
justerare

Torbjörn Eriksson
justerare

