Svenska Riesenschnauzerklubben - SRSK
Protokoll fört vid medlemsmöte i Kopparbo 201907-16
1.

Mötets öppnande,
Vice Ordförande Peter Lind förklarar mötet öppnat.

2.

Fastställande av röstlängd,
Röstlängden fastställdes till 61 medlemmar.

3.

Val av mötesordförande
Stämman valde enhälligt Roffa Asplund till mötesordförande.

4.

Rasklubbens anmälan om protokollförare.
Styrelsen anmälde Marie Lind till mötessekreterare.

5.

Val av två justerare och tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet.
Till justerare valdes Jessica Andersson och Marie Broholmer.

6.

Beslut om närvarorätt- och yttranderätt.
Samtliga närvarande är medlemmar.

7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
JA.

8.

Fastställande av dagordning.
Framställdes med till ett tillägg till övriga frågor.

9.

Info från styrelse och sektorer.
Vice Ordförande Peter Lind informerade om utbildningsbidragets utfall.
Vidare informerade han om den nya logotypen och att vi antagit SBKs
grafiska manual och generellt om logotypbyte.
Han presenterade även informationskommittén samt informerade om
dess arbete med valpbrev etc. som finns att tillgå från hemsidan.
Peter uppmanade även medlemmarna att knyta sig an till sektorer och
påtalade vikten av att alla hjälper till och att vi stävar åt samma håll.
Vi har haft ett framgångsrikt tävlande under året och är bra på gång
under 2019.
Peter informerade även i korthet varför styrelsen inte fått ansvarsfrihet
vid årsmöte och hur det har arbetats för att ställa detta till rätta.

Jenny Willman påminner medlemmarna om att uppdatera sina
kontaktuppgifter för nyhetsbrevet. Fråga kom angående manusstopp
men eftersom det inte är fastställt antal nyhetsbrev så uppmanades
medlemmarna att skicka in information som när det blir tillräckligt
mycket info sätts ihop till nyhetsbrev.
Peter Lind informerade om sammanslagning av hemsidorna, samtliga
LO:n vill slå ihop och vi jobbar vidare efter förutsättningarna för att se
om och hur detta skulle kunna genomföras på bästa sätt för alla.
Mötesordförande Roffa Asplund påtalar hur viktigt det är att vi jobbar
ihop och att det inte blir flera ”klubbar” i klubben. Vi är starka
tillsammans.
10.

Ekonomi
Revisor Anders Falk informerar om att den nytillträdande kassören
kommer att få ansvar från och med 1 juli. Han informerade om hur
framtiden ska skötas efter beslut som togs på årsmötet. I övrigt ser
ekonomi bra ut. Diskussion fördes om huruvida budgeterat överskott
ska gå tillbaka in till SRSK.

11.

Ärenden som styrelsen hänskjutit till medlemsmötet
a.
Resultatrapporten fastställdes.
Revisor Anders Falk informerar om balansräkning och detta
fastställdes. Även budgeten för 2019 godkändes.
b.
Beslut om ansvarsfrihet
Revisor Anders Falk informerar om varför ansvarsfrihet inte beviljades
samt läste upp den nya revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.
c.
Val av kassör
Karin Grönvall valdes till kassör.

12.

Ärenden samt eventuellt inkomna skrivelser från medlemmar,
Inga inkomna.

13.

Övriga frågor

a.

Utställningen i Kopparbo,
Malou informerade om utställningen. På fråga om utställningen ska
finnas kvar svarade medlemmarna enhälligt ja.
Efter detta bildades även en lägerutställningskommitté bestående Sofie
Lundström, Cattis Engström, Jan Lindenmo, Ingalill Lindenmo, Titti
Wickström och Malou Jacobsson.
En person till skall tillfrågas.

b.

Regelrevidering,
En medlem frågar om regelrevideringen och får svar att man ska ska
vända sig till styrelsen och Peter Lind informerar om hur styrelsen
arbetar generell med detta.
Förslag även från annan medlem att kontakta lokalklubb så man kan
påverka från flera håll med sina synpunkter.

14.Utdelninga av riesentrofen :
ü Karin Falk - Rissies Jikk vinnare av SRSK Trofen
ü Karin Falk – Rissies Jikk vinnare av Lydnastrofen
ü Bosse Nilsson – Ryssbergets Jaxon Junior
ü Peter Lindh – Qulingens Första Tesla
ü Annika Danielsson – Ryssbergets Jäkel
ü Charlotte Orre – Giant Connection Chott-Ans Angel
15. Avslutning,
Ordförande Roffa Asplund tackar för förtroendet och tackas av Peter Lind.
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