Protokoll fört vid Svenska Dobermannklubben
ordinarie årsmöte 2013 Hässleholm
2013-03-09

§ 1. Mötets öppnande
Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 21 st
§ 3. Val av mötesordförande
Valdes av mötet att leda årsmötesförhandlingarna gjorde Bennie Ohlin.
§ 4.Rasklubbenstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsens val av mötessekreterare var Camilla Rönnqvist.
§5.Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.
Frida Doggsen och Karin Danielsson valdes som protokolljusterare och tillika rösträknare.
§6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
Ingen person med närvarorätt enlig § 7 moment 2 i stadgarna deltog vid mötet.
§7.Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansåg att kallelse till årsmötet följer stadgarna ifråga om plats och datum , men saknat fullständig
information om tid. Årsmötet beslutade att årsmötet varit stadgeenligt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§ 9. Genomgång av:
a) Rasklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från
föregående årsmöte.
Verksamhetsberättelsen och måluppfyllelse för 2012 rapporterades.
b) Balans och resultaträkning
Balans och resultaträkning för räkenskapsåret 2012 redovisades
c) Revisorernas berättelse
Revisorerna delgav sin berättelse per telefon då de ej kunde delta. Berättelsen bifogad årsmötesprotokollet.
§ 10.Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
Resultat och balansräkning fastställdes av årsmötet. Mötet beslöt att innestående medel skall föras över till nästa
verksamhetsårs räkenskap.
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§12. Genomgång av rasklubbstyrelsens förslag avseende:
a)mål
Målbeskrivningen för 2013 gicks igenom och fastställdes av mötet.
b)rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande
verksamhetsåret
Rambudgeten för 2013 och 2014 presenterades och godkändes av mötet.
c)medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår
Mötet beslutar att ingen höjning av medlemsavgiften görs, utöver den eventuella centrala höjning som kongressen
beslutar om.
d)andra ärenden samt motioner vilka rasklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamheten eller
ekonomi.
Inga ärenden eller motioner fanns att behandla.
§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 a-d
Ärenden under punkt 12 a-d fastställdes av mötet.
§14. Information om planerade aktiviteter i syfte för att nå fastställda mål:
Rasklubbstyrelsen informerade om aktiviteter i plan 2013,
Riksläger
Medlemsmöte juli Tånga Hed
Konferenser (LO konferens)
Få fungerande utskott inom SDK genom att öka antalet medlemmar i utskotten
Att verka för rasen med information, upplysning och tillgänglighet.
Att verka för att öka antalet medlemmar tillika dobermannägare genom riktade insatser mot utträdda medlemmar
alt icke medlemmar
SDK skall stödja utskott och lokalområden gällande verksamhetsmålen.
Utvärdering av gällande RAS, bedömning av uppfyllnadsgrad skall utföras
§15. val av rasklubbstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning:
A) Ordförande: Till ordförande valdes Malin Johansson 1år omval
B) Vice ordförande: Torbjörn Eriksson 2 år omval
C) Sekreterare: Camilla Rönnqvist 2 år omval
D) Kassör: Ingela Jacobsson 1 år kvar
E) Ledamöter: Maria Drangel 1 år kvar
F) Suppleanter:
Nr1. Anders Dahlgren 1 år fyllnadsval
Nr2. Camilla Dahlgren 2 år omval
Nr3. Elaine Holappa 1 år kvar
§16 Val av Revisorer enligt §9:
Mötet beslutar att välja:
Lennart Eriksson 1år
Eleonor Sjögren 1år omval
Revisor supp Birgitta Bellander
Revisor supp Agneta Bergvall

§17 Val av Valberedning enligt §10
Karin Danielsson sammankallande 1 år nyval
Marina Andersson 2 år nyval
Frida Doggsen 2 år nyval
§18. Beslut om omedelbar justering av punkt 15-17
Paragraf 15,16 och 17 lästes upp och förklarades omedelbart justerade.
§19. Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner, som ej behandlats under § 13 jämte styrelsens
yttrande över dessa.
Fanns inga
§20 Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
a) Information från arbetsgruppen för LO samarbete
Malin Johansson presenterade arbetsgruppen samt inriktning för 2013,som skall verka för att skapa
aktiviteter samt hur LO’na skall kunna generera ekonomiska bidrag.
§19. Mötets avslutade
Mötesordförande lämnade över till klubbens ordförande som tackade de deltagande medlemmarna och förklarade
mötet avslutat.
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