Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback
Sverige fullmäktigemöte 2006-04-08 i Uppsala
SRRS Ordförande Magnus Forsberg öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna.

1.

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och godkändes. 20 delegater var närvarande (se bifogad
röstlängd)

2.

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

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Till protokollförare valdes André Lennberth

4.

Val av justeringsmän
Reidar Otterbjörk och Jazmine Ohgami 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.
Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av
personer enligt § 7, 5:mom.

6.

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

7.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

8.

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes. Den av Susanne Thell och Bo Sandström
gjorda revisionsberättelsen 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 2005 överförs i ny räkning. Balans- och resultaträkningen

godkändes och lades till handlingarna

10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigmöte
givit till styrelsen
Inga övriga uppdrag har tillgivits styrelsen för verksamhetsåret 2005

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning

12:1.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsplan för år 2006 godkändes

12:2.

Föredragning av styrelsens budgetplan
Styrelsens budgetplan 2006 fastställdes

12:3.

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt eller
beslut att uppdra till styrelsen om procentuell storlek av
återbetalning till lokalavdelningarna
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om att behålla nuvarande
procentuella storlek på återbetalningen till lokalavdelningarna, 10 %. Mötet
beslutade om en höjning av medlemsavgiften från och med år 2007 för
medlemmar bosatta utanför Norden med 50 sek från 250 sek till 300 sek. Vidare
beslöt mötet att avgifterna för familje-, valp samt fullbetalade medlemskap ska
ligga kvar på föregående års nivåer, d v s 75 sek/år för familjemedlemmar, 100
sek/år för valpmedlemmar och 250 sek för/år för fullbetalandemedlemmar.

13.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag till ordförande:
Karin Nilsson, nyval 1 år
Mötet valde Karin Nilsson till ordförande
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter
Maria Hjelm, omval 2 år
Helena Sirén, nyval 2 år
Mötet valde Maria Hjelm och Helena Sirén
Valberedningens förslag till suppleanter
Päranders Wärja, nyval 1 år
Som ett tillägg till valberedningen förslag till styrelse lade mötet fram Jonas
Peterson som förslag till suppleant om 1 år.
Mötet valde Päranders Wärja och Jonas Peterson
Suppleanternas tjänstgöringsordning enligt ovanstående val.

14.

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

15.

Val av valberedning enligt §10 i SRRS stadgar
Valberedningen valdes enligt följande:
Jazmine Ohgami för 2 år och Magnus Forsberg för 1 år
Patrik Steen 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.
Efter punkt 16 lämnade Olli och Heli Smedhag mötet

17.

Behandling av ärenden, som senast sju veckor före
fullmäktigemötet anmälts till styrelsen eller av denna
underställts fullmäktige.
Motion 1
Förenkla föreningsarbetet i lokalavdelningarna
Mötet biföll motionen och en arbetsgrupp skall bildas på
lokalavdelningskonferensen för att arbeta med förslaget i motionen.
Motion 2
Val av plats för fullmäktigemötet
Mötet biföll motionen och en arbetsgrupp skall bildas på
lokalavdelningskonferensen för att arbeta med förslaget i motionen.
Motion 3
Inventera höjden på vår ras genom mätning av hundarna på alla officiella
utställningar under ett (1) år
Mötet avslog motionen

18.

Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett
ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om
fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte
till beslut.
Ett förslag har lagts om att ge styrelsen i uppdrag att förenkla hälsoenkäten samt
även utveckla en webbenkät som ett sätt för att öka svarsfrekvensen på
hälsoenkäten. Vidare lades ett förslag om att göra avelsinformationen mer
lättillgänglig och bättre för den enskilde medlemmen.

19.

Fullmäktigemötets avslutning
Magnus Forsberg överlämnade ordförandeskapet till Karin Nilsson och tackade
alla närvarande.

Vid protokollet

André Lennberth

Justeras:

Magnus Forsberg

Reidar Otterbjörk

Bilagor: Röstlängd

Jazmine Ohgami

Bilaga
Delegatlista för SRRSs fullmäktigemöte den 20 april 2006

SRRS Nedre Norra____________________________________
Linda Calamnius
linda.calamniua@ericsson.com
Lotta Hammarström
lotta.hammarström@telia.com
Marie Grimmestål
gullesnuppan@passagen.se

SRRS Mellan_________________________________________
Mats Granlund
koyutuks@telia.com
Maria Lantz
Maria.lantz@glocalnet.net
Anna Schwieler
anna.schwieler@tele2.se

Oli Smedhag
smedhag@bredband.net
Heli Smedhag
smedhag@bredband.net

SRRS Stockholm______________________________________
Jazmine Ohgami
jazmine@gbg.bonet.se

Monica Johansson
m@jindra.se

Susanna Martell
susanna_martell@chello.se

Sonja Nilsson
roseridge@swipnet.se

Malena Holmberg
malena.holmberg@vallnet.se

Ulla-Britt Persson
ullabrittpersson@telia.com

Caroline Graflund
info@ridgeback.se

Lilly-Ann Forsman
l.forsman@se.intrum.com

SRRS Västra________________________________________

Catrine Roos
catrine_roos@hotmail.com
Marie Engholm
marie@liondog.net
Perry Palenfelt
ppalenfeldt@telia.com

SRRS Skåne________________________________________
Bertil Fällman
Bertil.fallman@swipnet.se

