Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser, SvKTR

Protokoll fört vid SvKTRs årsmöte 14 april 2013 i Eskilstuna

§1 Mötet öppnas
SvKTR:s ordförande Torbjörn Skaar öppnade klubbens årsmöte, och hälsade alla välkomna.
§2 Justering av röstlängd
Röstlängden justerades, 25 röstberättigade medlemmar fanns närvarande.
§3 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande att leda mötet valdes Kristina Tervonen.
§4 Styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Ann Bonnevier som protokollförare.
§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera
protokollet.
Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Marika Hümpfner och Kim Fagerberg
Järvtegen.
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlemmar och av personer enl. §7
mom 5.
Ingen sådan person fanns, alla närvarande var medlemmar.
§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet befanns ha blivit stadgeenligt utlyst genom annons i SvKTR-Magasinets julnummer,
hemsidan och på facebook.
§8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§9 Verksamhetsberättelsens godkännande, samt redogörelse för arbetet med
avelsfrågor.
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes sedan av årsmötet i sin helhet.
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkningen föredrogs av kassören. Klubben visar en vinst på
813 kronor.
Balans- och resultaträkningen fastställdes och årets vinst, balanseras i ny räkning.
§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Styrelsens uppdrag från föregående årsmöte: att bilda en kommitté som ska utarbeta ett
färdigt förslag att gälla från 2013 angående tidningen för att sedan kunna ta ett beslut på
rasklubbskonferansen i höst.
Det togs in offerter från olika tryckare, en av dessa anlitades på prov till julnumret, vilket
visade sig positivt, en bra tidning till ett mycket lägre pris. Detta gör att det kommer fyra
tidningar i brevlådan 2013. Utöver magasinet har alla rasklubbarna nu en egen webbtidning.
Årsmöte godkände detta. Styrelsens uppdrag är i och med det avslutat i denna fråga.
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§12 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.
§13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§14. A. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013.
Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes av årsmötet. Verksamhetsplan fanns för
åren 2013 – 2015 med officiella utställningar.
B. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013.
Budgeten är beräknad på gamla medlemsavgiften, eftersom höjningen inte kom med i
julnumret av tidningen.
Föreslagen budget godkändes av årsmötet.
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsens förslag är att medlemsavgiften är oförändrad. Dock skall noteras att den beslutade
höjningen från årsmötet 2012, med avgiftshöjning för helbetalande och utlandsmedlem med
25 kr, övriga oförändrat, att gälla från 2013 totalt missades.
Om det blir godkänd stadgeändring, föreslås till rasklubbarna att hålla den tidigare beslutade
medlemsavgiften för 2014.
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag om avgifter för kommande verksamhetsår.
§15. Val av ordförande och ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8.
Valberedningens förslag presenteras.
Till ordförande valdes: Torbjörn Skaar omval 1 år
Till ordinarie ledamöter valdes: Helene Åberg nyval 2 år, Pernilla Hallgren nyval 2 år, Anita
Vodopivec nyval 2 år.
Kvarstår: Ann Bonnevier 1 år, Eva Sederholm 1 år, Jan Andersson 1 år, Jane Edvinsson 1
år. Kassör utanför styrelsen Hanna Bonnevier.
§16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9.
Till revisorer på vardera 1 år valdes Kristina Tervonen nyval och Arne Tervonen nyval.
Till revisorssuppleanter för vardera 1 år valdes Marina Reutersvärd omval, och Christel Lagg
nyval.
§17. Val av valberedning enligt § 10.
Till valberedning valdes från TTS Marika Hümpfner fyllnadsval 1 år sammankallande, LAK
Camilla Björlin 1 år, TMK Asta Åberg Martinsaari 2 år,
Årsmötet påminde valberedningen om att arbetet pågår hela året och startar nu. Det är ett
mycket viktigt arbete de utför som lägger grunden för fortsatt arbete. Det är viktigt att få in
nya förmågor som kan ta över med tiden.

§18 Beslut om omedelbar justering av § 14-17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 14-17
§19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller som anmälts till
styrelsen för behandling av årsmötet.
Ingen motion har inkommit.
Styrelsens motion till årsmötet: angående stadgeändring som i korthet innebär att
rasklubbarna tar över ansvar för medlemmar och betalar till SvKTR, vilket blir omvänt mot
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vad som gäller i dag, fullmäktige i stället för årsmöte. De nya stadgarna kommer att gälla från
2014-01-01.
Årsmötet beslutade att tillstyrka motionen.
Fram till årsskiftet kommer allt att gås igenom vad gäller tidningen och övriga praktiska
detaljer.
Värvningsjakten: Presentkort från Royal Canin som sponsrat värvningsjakten, delades ut till
de placerade uppfödarna i respektive ras. Fullständig lista finns på FB. Vinnarna är:
TTS Kennel Nivel´s 1:a pris, Kennel Ca-Ma-Mo´s 1:a pris, Kennel Kuai Le Gou´s 2:a pris
LAK Kennel Stings 1:a pris, Kennel Ståltorps 2:a, Kennel Xsanda 3:e pris.
TMK Kennel Kyang La 1:a pris, Kennel Mimayin 2:a pris.
Grattis till alla deltagare ni har gjort ett bra jobb att få in nya medlemmar.
SvKTRs avgående ledamöter avtackades för sin insats med en blomma.
§20. Årsmötet avslutas.
Mötesordförande Kristina Tervonen avslutade med att tacka deltagarna, positivt att så pass
många hade kommit, tackade för förtroendet att leda årsmötet, och överlämnade klubban till
Torbjörn Skaar.
Ordförande Torbjörn Skaar tackade mötesordförande Kristina Tervonen.
Ordförande tackade för fortsatt förtroende, tackade även alla som bidragit till ett bra år och
hoppas att det nya året blir ännu bättre. Under året blir det förberedelser för arbetet inom de
nya stadgarna, som känns positivt. Ser fram mot ett år med trevlig anda i klubbarna med bra
aktiviteter.
Efter avslutat årsmöte höll Monika en information från SKKs avelskonferens, vilket var
intressant och uppskattat av mötesdeltagarna.
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