SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Fullmäktigemöte

Mötesort

Norsborg

Mötesdatum

2016-04-16

Paragrafer

§1 - §17

År/Mötesnr

-

Närvarande

Se Bilaga 1.

SRRS ordförande Reidar Otterbjörk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§1.

Justering av röstlängd.
Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 12 delegater, 7 styrelsemedlemmar och
och 2 medlemmar var närvarande. För röstlängd se Bilaga 1.

§2.

Val av ordförande för fullmäktigemötet.
Anders Cronhäll valdes enhälligt till fullmäktigemötets ordförande.

§3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Jessica Persson att föra fullmäktigemötets protokoll.

§4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.
Mötet valde enhälligt Reidar Otterbjörk och Johanna Falk till justerare tillika rösträknare att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll.

§5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
Mötet beslutade enhälligt att bevilja yttranderätt för medlemmarna Anna-Karin Häger och Pernilla
Ahlsvärd. Inga icke medlemmar närvarade vid mötet.

§6.

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

§7.

Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutade enhälligt att fastställa dagordningen.

§8.

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning föredrogs av ordförande Reidar
Otterbjörk. Verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse lades till handlingarna.
Mötet noterade att SRRS resultat 2015 uppgick till 60.899,16 SEK varav 48.848,11 SEK exklusive
lokalavdelningarnas resultat.

§9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Mötet beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen.
Mötet beslutade enhälligt att av den uppkomna vinsten a’ 48.484,11 SEK ska, i enlighet med
styrelsens förslag, 30.000 SEK fonderas till kommande domarkonferens och 18.000 SEK fonderas till
Rhodesian Ridgeback World Congress 2016. Resterande vinst a’ 848,11 SEK ska balanseras i ny
räkning.
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§10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Styrelsens rapport om uppdrag från föregående fullmäktigemöte föredrogs av Kjell Rörström.

10.1.

Fullmäktigemötet 2015 uppdrog till SRRS styrelse att undersöka möjligheten att i SRRS
Föreningshandbok införa en riktlinje om att det i klubbens årsredovisningar ska finnas en jämförelse
mellan budget och utfall.
SRRS styrelse har i Föreningshandbok version 5.0 infört riktlinje om att såväl central som lokal
resultatredovisning ska innehålla jämförelse mot budget. Ändringen är gällande från och med 201604-01.
Mötet ansåg att uppdraget utförts i sin helhet.

10.2.

Fullmäktigemötet 2015 uppdrog till SRRS styrelse att undersöka möjligheten att förändra SRRS
lokalstadgar så att lokalavdelningarna ges möjlighet att välja ett utökat antal styrelsemedlemmar.
SRRS styrelse har, efter kontakt med SKKs Föreningskommitté, delgivit varje lokalstyrelse ett förslag
till möjlig stadgeändring av Stadgar för lokalavdelningar.
Samtliga lokalstyrelser har föreslagit sina årsmöten att en motion gällande nämnda stadgeändring ska
skickas till SRRS styrelse för beslut vid SRRS Fullmäktigemöte 2016, vilket samtliga årsmöten
bifallit.
Mötet ansåg att uppdraget utförts i sin helhet.

10.3.

Fullmäktigemötet 2015 uppdrog till SRRS styrelse att undersöka möjligheten att påtala problemet
med små ringar på länsklubbsutställningar till Svenska Kennelklubben.
SRRS styrelse har vid kontakt med SKK fått följande svar.
Synpunkter från utställare ska i första hand lämnas till utställningens kommissarie så att arrangören
har möjlighet att beakta dessa vid framtida utställningar. Viktigt är att kontrollera ifall det enbart är
rhodesian ridgeback som har blivit förfördelade gentemot andra stora raser.
Om det visar sig att problemet med små ringar finns på många av länsklubbarnas utställningar så kan
SRRS styrelse - efter att styrelsen fått nödvändig information från lokalavdelningar eller medlemmar,
inkomma till SKKs Utställningskommitté med en skrivelse gällande problemet samt konkreta
detaljerade upplysningar om när det förekommit.
Mötet ansåg att uppdraget utförts i sin helhet.

§11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§12a

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015.

§12b

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Mötet beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till rambudget för år 2016, 2017 och 2018.

§12c

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till
styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning.
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Styrelsen föreslog att SRRS medlemsavgifter från och med 2017-01-01 ska vara oförändrade, dvs:


Fullbetalande medlem inom Norden 300 SEK/år



Fullbetalande medlem utom Norden 350 SEK/år



Familjemedlem 100 SEK/år



Valpköparmedlem inom Sverige 0 SEK/första året om personen inte redan är medlem i SRRS.

 Valpköparmedlem utom Sverige 200 SEK/första året
Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, behålla nuvarande procentuella storlek
på återbetalning av medlemsavgift till lokalavdelning vilket är 10%.
§13.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens sammankallande Anna-Karin Häger.
Anna-Karin Häger rapporterade att valberedningens, enligt fullmäktigehandlingarna, föreslagna
suppleant Tomas Lindgren av personliga skäl inte kunde ställa upp för omval. Valberedningen
föreslog istället fullmäktigemötet att som suppleant nyvälja Mari Levänen.
Till ordförande beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Kjell Rörström för en period om 1 år (nyval).
Till ledamöter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Lisa Zingel för en period om 2 år (omval)
- Margareta Lantz för en period om 2 år (omval)
- Reidar Otterbjörk för en period om 2 år (nyval)
- Jessica Persson, Linda Andersson och Joakim Dahlberg har 1 år kvar av sin mandatperiod
Till suppleanter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja
nedanstående personer att tjänstgöra i angiven ordning:
- Johan Segerlund för en period om 1 år (omval)
- Johan Ahlenius för en period om 1 år (omval)
- Lilly-Ann Forsman för en period om 1 år (omval)
- Mari Levänen för en period om 1 år (nyval)

§14.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Till revisorer beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Roland Göransson för en period om 1 år (omval)
- Stefan Persson för en period om 1 år (omval)
Till revisorssuppleanter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Axel Nelén för en period om 1 år (omval)
- Ulrika Källse för en period om 1 år (omval)
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§15.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja:
- Anna-Karin Häger för en period om 1 år (omval)
Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja:
- Pernilla Johansson för en period om 2 år (omval)
- Gurli Eneroth har 1 år kvar av sin mandatperiod

§16.

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

§17.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som, av medlem eller av
lokalavdelning, anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju veckor
före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge
utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

17.1.

Revidering av stadgar för lokalavdelningar
För ärendet i sin helhet se Bilaga 2.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla motionens förslag 1.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla motionens förslag 2.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla motionens förslag 3.

17.2.

Sven Höök ny hedersmedlem i SRRS
För ärendet i sin helhet se Bilaga 3.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla motionen.

SRRS ordförande Kjell Rörström tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat.
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD
DELEGATER
Pia Janols
Sven Stjärnfeldt
Sören Holmgaard
Helena Wassén
Malin Dybeck
Malin Holgersson
Titti Jansson
Anders Cronhäll
Johanna Falk
Lena Sköld
Madelaine Rörström
Ninni Stener

AVDELNING
SRRS/Södra
SRRS/Södra
SRRS/Södra
SRRS/Västra
SRRS/Västra
SRRS/Västra
SRRS/Västra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Östra

EJ RÖSTBERÄTTIGADE
Jessica Persson
Joakim Dahlberg
Kjell Rörström
Linda Andersson
Lisa Zingel
Margareta Lantz
Reidar Otterbjörk
Anna-Karin Häger
Pernilla Ahlsvärd

AVDELNING
SRRS/C
SRRS/C
SRRS/C
SRRS/C
SRRS/C
SRRS/C
SRRS/C
SRRS/Östra
SRRS/Östra
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BILAGA 2, REVIDERING AV STADGAR FÖR LOKALAVDELNINGAR
Nedanstående förslag lämnas SRRS Fullmäktigemöte 2016 från:


SRRS/Norra genom lokalavdelningens ordförande Tori Malm



SRRS/Östra genom lokalavdelningens ordförande Anders Cronhäll



SRRS/Västra genom lokalavdelningens ordförande Titti Jansson



SRRS/Södra genom lokalavdelningens ordförande Sören Holmgaard

Revidering av lokalstadgarna avseende antalet ordinarie styrelseledamöter samt antalet suppleanter.
Bakgrund
I ”Stadgar för lokalavdelningar” (fortsättningsvis kallat lokalstadgarna) gällande från 2014-01-01återfinns följande
text i §7, mom 1, första stycket:
”Styrelsen består av ordförande, två eller fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter.”.
Detta ger viss flexibilitet i form utav antalet ordinarie ledamöter i lokalstyrelsen (2 eller 4), men i våra
lokalavdelningar finns det olika förutsättningar som skulle underlättas om flexibiliteten utökas ytterligare.
Förslag
Enligt beslut vid lokalavdelningens årsmöte 2016 yrkar lokalavdelningen
1) att Fullmäktigemötet beslutar om ändring av lokalstadgarna §7, mom 1 första stycket så att ny lydelse blir:
”Styrelsen består av ordförande och två, fyra eller sex övriga ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra
suppleanter.”
Om Fullmäktigemöte bifaller ovanstående förslag, yrkar lokalavdelningen
2) att Fullmäktigemötet beslutar om ändring av lokalstadgarna §6, mom 2, punkt 13 så att ny lydelse blir (ändring
markerad med fetstil):
”Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och antal suppleanter samt val av ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i dessa stadgar samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.”
3) att Fullmäktigemötet beslutar att ovanstående ändringar av lokalstadgarna ska vara gällande från och med den
1 januari 2017.
Centralstyrelsens yrkande
Styrelsen instämmer i lokalavdelningarnas förslag att möjliggöra ett utökat antal medlemmar i lokalstyrelserna för
att öka flexibiliteten i lokalstyrelsens sammansättning.
SRRS centralstyrelse föreslår Fullmäktigemötet att motionens samtliga punkter bifalles.
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BILAGA 3, NY HEDERSMEDLSM I SRRS
Nedanstående förslag lämnas SRRS Fullmäktigemöte 2016 från SRRS centralstyrelse.
Sven Höök föreslås som ny hedersmedlem i SRRS
Bakgrund:
Sven Höök skaffade sin första rhodesian ridgeback 1976 och rasen har sedan dess haft en central plats i hans och
hustruns liv. Sven är idag 82 år och har under alla år med rasen varit medlem i SRRS. Trots sin ålder fortsätter han
att träna och tävla med stora framgångar, idag främst inom viltspår. Flera av Svens hundar har även lämnat avtryck i
aveln.
Under sina tre år i styrelsen, större delen som ordförande i slutet av 1990-talet, var Sven Höök drivande i att forma
klubben till den det är idag. Bland annat gick vi från ett system med enskilda lokalombud till lokalavdelningar med
egna styrelser, ett arbetssätt som har ökat aktivitetsnivån på lokal nivå och höjt samhörighetskänslan mellan
Ridgebackägare.
Centralstyrelsens yrkande
SRRS centralstyrelse yrkar
1) att Sven Höök skall utses till hedersmedlem inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige från och med
den 16 april 2016.
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