Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback
Sverige fullmäktigemöte 2005-04-02 i Uppsala.
SRRS Ordförande Magnus Forsberg öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna.
1.

Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades och godkändes. 19 delegater var närvarande (se bifogad
röstlängd).

2.

Val av ordförande till fullmäktigemötet.
Till fullmäktigemötets ordförande valdes Magnus Forsberg.

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Till protokollförare valdes Karin Nilsson.

4.

Val av två justeringsmän.
Helena Sirén och Peter Klasson valdes till justerare och tillika rösträknare, att jämte
ordförande justera dagens protokoll.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer
enligt § 7, 5:mom.
Inga sådana personer hade infunnit sig.

6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade .
Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna
stadgeenligt kallade.

7.

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.

8.

Styrelsens årsredovisning med balans - och resultaträkning samt revisorernas
berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Den av Susanne Thell och Annika Nilsson gjorda
revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

9.

Fastställande av balans - och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balansräkningen fastställdes och mötet beslutade att uppkommen förlust verksamhetsåret
2004 överförs i ny räkning. Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till
handlingarna.

10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till

styrelsen.
Mötet godkände hur styrelsen skött sina uppdrag.
11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

12:1

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Styrelsens verksamhetsplan för år 2005 godkändes.

12:2

Föredragning av styrelsens budgetplan.
Styrelsens budgetplan 2005 fastställdes.

12:3

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att
uppdra till styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, d v s för fullbetalande medlemmar 250
kr/år, för familjemedlemmar 75 kr/år samt för valpköparmedlemskap 100 kr/år. Mötet
beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Mötet beslöt även i enlighet med styrelsens förslag att behålla nuvarande procentuella
storlek på återbetalning till lokalavdelning, 10%.
Därefter gjorde mötet en 10 minuters paus.

13.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag till ordförande:
Magnus Forsberg omval 1 år.
Mötet valde Magnus Forsberg.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:
André Lennberth nyval 2 år.
Reidar Otterbjörk nyval 2 år.
Mötet valde André Lennberth och Reidar Otterbjörk.
Valberedningens förslag till suppleanter:
Karin Nilsson nyval 1 år.
Solveig Bryn nyval 1 år.
Mötet valde Karin Nilsson och Solveig Bryn.
Suppleanternas tjänstgöringsordning enligt ovanstående val.

14.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i SRRS stadgar.
Till revisorer omvaldes Susanne Thell och nyvaldes Bo Sandström.
Till revisorssuppleanter omvaldes Ulla Eriksson och Claes Axelsson.

15.

Val av valberedning enligt § 10 i SRRS stadgar.
Valberedningen valdes enligt följande:
Patrik Steen för 2 år och Maria Kierkegaard för 1 år.
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Peter Klasson har kvar 1 år av sin mandatperiod och utsågs till sammankallande.
16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.
Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

17.

Behandling av ärenden som senast sju veckor före fullmäktigemötet anmälts till
styrelsen eller av denna underställts fullmäktige.
Inga sådana ärenden hade inkommit.

18.

Övriga ärenden.
Mötet påpekade att styrelsen i sin verksamhetsberättelse borde nämnt att Åsa Nordin
och Nicolette Hillbertz ingår i AUK, liksom att Birgitta Ebkar renskriver
utställningskritikerna i TK. Man noterade även att ordet ytterligare fallit bort vid
omnämnandet av pRRylboden.
Ordföranden meddelade, att man påpekat för styrelsen att deras beslut att SRRS skulle
skänka 1500 kronor till katastrofoffren i Sydostasien ej var juridiskt hållbart. Syftet hade
dock varit gott, och mötet visade förståelse för detta.

19.

Fullmäktigemötets avslutning.
Magnus Forsberg förklarade fullmäktigemötet avslutat och tackade avgående
styrelsemedlemmar samt hälsade de nyvalda styrelsemedlemmarna välkomna.

Vid protokollet:

Karin Nilsson
2005-04-02
Justeras:

Magnus Forsberg

Helena Sirén

Peter Klasson
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Bilagor: Röstlängd

Delegater vid SRRS Fullmäktigemöte 2 april 2005

SRRS Övre Norra
SRRS Nedre Norra

1. Anna-Karin Wågberg
2. Peter Klasson

SRRS Mellan

3. Heli Smedhag
4. Ulrika Swan
5. Olli Smedhag

SRRS Stockholm

6. Sonja Nilsson
7. Rickard Månsson
8. Maria Kierkegaard
9. Kerstin Turegård
10. Viveka Grut Lillieros
11. Helena Sirén
12. Malena Holmberg
13. Elin Wigstad

SRRS Västra

14. Lotta Vikingsson
15. Marie Engholm
16. Catrine Roos

SRRS Skåne

17. Roland Månsson
18. Tomas Fröstberg
19. Jessica Persson
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