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Protokoll fört vid Broholmer Föreningens extra Årsmöte
söndagen den 24 april 2016 kl 13.00 i Spånhult, Norrahammar.

§1

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades till att 10 medlemmar var närvarande.

§2

Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Carina Nilsson (SBHK)

§3

Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Annika Schröder till protokollförare för årsmötet.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Maria Stengaard och Eva Käll.

§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Alla närvarande förutom mötesordföranden var medlemmar.

§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet har utlysts via Broholmernytt, hemsidan och via mail till medlemmar, och
befanns vara behörigen utlyst.

§7

Beslut om klubben skall läggas vilande
Beslutades att inte lägga föreningen vilande.

Enligt beslut på § 7 så fortsätter dagordningen från föregående årsmöte som hölls 2016-03-20 i
Spånhult, Norrahammar, från § 12a.
§ 12

a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen lästes upp av mötesordföranden. Mötet beslutade att godkänna
förslaget med följande tillägg:
1. Föreningen bör försöka att ha en rasmonter vid Stora Stockholm och/eller MyDog i
Göteborg.
2. Föreningen bör närvara vid arrangemang skapat av SKK
3. Föreningen bör sammanställa ett informationsblad av föreningen/rasen
4. Föreningen ska påbörja en revidering av RAS
5. Föreningen ska deltaga på SBHKs konferenser
b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att medlemsavgifter för kommande år ska vara:
250 sek för huvudmedlem
50 sek för familjemedlem
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c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Budgeten för 2016 gicks igenom.
Följande synpunkter kom upp:
Hemsidan – 6000 sek i budget. 2000 sek för domän + 3000 i arvode redan utbetalat. För
framtiden ska summan för hemsida inte vara så hög.
Sociala avgifter – allt arvode som överstiger 999 sek måste det betalas sociala avgifter på.
För kommande år ligger de sociala avgifterna på 3000 sek (kassör + hemsida)
Avgifterna för detta får ses över av den nya styrelsen.
Depositionerna måste ses över – hur mycket ska betalas tillbaka till medlemmar och hur
mycket går tillbaka till föreningen.
Mötet beslutade enhälligt att budget för 2016 godtas
§ 13

a) Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter
Mötet beslutade att godkänna förslag på
Ordförande, 6 st ordinarie ledamöter samt 2 st suppleanter
b) Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Styrelsens utformning beslutad av mötet
Ordförande
Yvonne Palm
1 år
Ledamot
Annika Schröder
2 år
Ledamot
Irja Solner
2 år
Ledamot
Peter Lennby
2 år
Ledamot
Ulrika Dahlberg
1 år
Ledamot
Maria Stengaard
1 år
Ledamot
Anne Lundin
1 år
Suppleant 1
Mikael Klingsander
1 år
Suppleant 2
Patrik Martinsson
1 år

§ 14

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter beslutat av mötet
Revisor
Göran Johansson
1 år
Revisor
Lennart Flood
1 år
Revisorsupp
Curt Callesson
1 år
Revisorsupp
Ulla Käll
1 år

§ 15

Val av valberedning
Val av valberedning beslutat av mötet
Valberedning
Eva Käll
Valberedning
Vakant
Valberedning
Marthe Grav

§ 16

1 år sammankallande
1 år
2 år

Beslut om omedelbar justering av § 13 – 15
Mötet beslutade om omedelbar justering av § 13 - 15
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§ 17

Övriga ärenden
Nya stadgar för rasklubben från 2016-04-24 ”alla rasklubbar ska ha samma stadgar”
Den nya stadgarna blev antagna – bilaga 2

Mötesordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades 14,10
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