SVENSKA
RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST
Protokoll fört vid årsmöte med SRSK:s lokalområde Riesen i Väst
söndagen den 22 februari 2015Tånga Hed, Vårgårda.

§1

Mötets öppnande
Ordförande Peter Lind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 26 röstberättigade medlemmar.

§3

Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Lars-Inge Persson till ordförande för årsmötet.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen meddelade att sekreterare Kerstin Petersson utsetts till protokollförare.

§5

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
protokollet.
Mötet beslutade att utse Sara Wadman och Anders Jansson till justerare.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 2.
Punkten behandlades inte då ingen person jämlikt § 7 mom. 2 deltog vid mötet.

§7

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Mötet fastställde att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna genom
annons i RN 4/2014 samt på hemsidan.

§8

Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen med ett tillägg under l § 18 förändring av
SRSK: s lokalområden.

§9

Genomgång av:
Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte.
a Peter Lind föredrog verksamhetsberättelsen. Inga uppdrag från föregående
årsmöte fanns.
b balans- och resultaträkning
Kassören Carl-Erik Blomqvist redogjorde för 2014 års kostnader i balans- och
resultaträkningen.
c revisorernas berättelse.
Revisor Anneli Skatt föredrog revisionsberättelsen för år 2014.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition
av vinst eller förlust
Mötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna
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per den 31 december 2014.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att överföra det balanserade resultatet
i ny räkning.
§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för år 2014.

§ 12

Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a mål
Styrelsens förslag till Mål och Inriktning för år 2015 presenterades med bland annat en
strategi för att anordna MH och MT.
b rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret
Kassören föredrog rambudgeten för 2015, samt preliminär rambudget för år 2016.
c medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för samtliga
Kategorier av medlemmar.
d andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet eller ekonomi
Förelåg inga ärenden.

§ 13

Beslut i ärenden enligt punkt 12
Mötet beslutade i enlighet med presenterade förslag under punkt 12.

§ 14

Val av styrelse enligt § 8 mom.1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Mötet beslutade enligt följande:
Ordförande Peter Lind
omval 1 år
Sekreterare Elin Carlsson
nyval 2 år
Ledamot Sara Wadman
omval 2 år
Ledamot Kent Augustsson omval 2 år
Suppleant Ylva Jonasson
nyval 2 år

§ 15

Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9
Mötet beslutade enligt följande:
Revisorer Ida Werner omval 1 år
Anneli Skatt omval 1 år
Revisorsuppleant Anders Jansson omval 1 år

§ 16

Val av valberedning enligt § 10
Val av valberedning hänsköts till medlemsmötet den 9 maj år 2015
på Tånga Hed.
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Lotta Augustsson har ett år kvar i valberedningen
§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16.

§ 18

Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 12
Anneli Skatt väckte frågan om förändring av SRSK:s lokalområdens organisation.
då det är svårt att rekrytera förtroendevalda till SRSK. Verksamheten bör bygga
på aktivitetsombuden med LO: na som lokal förening/ kommittéer och inte som idag
egna juridiska personer. Mötet beslöt att hänskjuta frågan till styrelsen för en
fördjupning samt att styrelsen skall återkomma till medlemsmötet i samband med
vårlägret.

§ 19

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet och
lämnade över till ordförande Peter Lind som tackade för förnyat förtroende.
För stort arbete och engagemang i RIV tackade ordförande Gurtie Johansson
ansvarig för utställningarna under många år. Kjell Johansson och Eddie Petersson för
arbetet i kökskommitten på lägren och Kerstin Petersson för allt.
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