
 

Protokoll årsmöte 160312, Jönköping 

 
 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Torbjörn Håkansson hälsade alla närvarande välkomna och öppnar mötet. 

2. Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställs till 12 personer. Närvarolista bifogas.  

3. Val av ordförande för mötet 

Lars Ramberg väljs till mötesordförande. 

4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsens förslag Emelie Carlsson. 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet 

Mötet väljer Karl Johan Sundin och Lena Johansson. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 

Förutom mötesordförande så är samtliga medlemmar i rasklubben. 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse har funnits i Welshnytt samt på hemsidan. Årsmötet finner det i god tid 

utlyst och godkänner densamme. 

8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkänns efter att 19b RAS har lagts till under övrigt. 

9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med 

balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 

revisorernas berättelse 

a) Klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

b) Årsbokslut med balans och resultaträkning 

Årsbokslut föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

c) Avelsrapport 

Avelsrapport föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

d) Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust 

Årsmötet fastställer balans och resultaträkning och årets resultat överförs till ny räkning. 

11. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag 

föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen. 



 

a. Styrelsen har genomfört uppdraget att uppdatera uppfödarlistan (på 

hemsidan) med en logga hos de uppfödare som genomgått SKK:s 

uppfödarutbildning.  



 

 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  

 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

a) Verksamhetsplan 2016 

Första stycket under avel ska tas bort, Open show ska hållas i Falköping och 

inte Skaratrakten (under utställningar), RÅS-priset ska även delas ut i 

Rallylydnad, Hund 2016 ska ändras till Stockholms hundmässa 2016 under 

rubriken rasmonter/mässor, med dessa justeringar fastställer årsmötet styrelsens 

förslag. 

b) Budget för 2016 

Årsmötet fastställer styrelsens förslag. 

c) Medlemsavgift för 2017 

Årsmötet beslutar att höja familjemedlemskapet till 50 kronor.  

d) Villkor för reseersättning till WSSK:s funktionärer 

Årsmötet fastställer styrelsens förslag. Klubbens ersättning fortsätter följa den 

statliga ersättningen. 

 

 Val av 

a. Ordförande 

Valberedningen föreslår Lilian Jonsson. Mötet väljer enligt valberedningens 

förslag. 

b. ordinarie ledamöter  

Valberedningen förslag: 

Torbjörn Håkansson Nyval 2år 

Eva Fabiansson- Johnsson Nyval 2 år 

Emelie Carlsson  Omval 2 år 

Anne Blomster Gunnarsson Fyllnadsval 1 år 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag. 

a) suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 

Valberedningens förslag: 

Anita Korvela omval 1år 

Kristin Wendel nyval 1 år 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag att tjänstgöringsordningen är följande: 1 – Anita 

Korvela 2 – Kristin Wendel.  

 Val av  

a) två revisorer  

Valberedningens förslag: 

Katarina Wigart omval 1 år 



 

Jane Hultgren nyval 1 år 

b) två revisorsuppleanter  

Valberedningens förslag: 

Eva Stackerud Lundkvist omval 1år 

Jan Berglund omval 1 år 

 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag.  

 Val av valberedning 

Årsmötet valde Nina Korvela till sammankallande på 1 år, Janne Gustavsson valdes 

till ledamot i valberedningen på 2 år. 

 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

Mötet beslutar om omedelbar justering av ovanstående punkter. 

 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion 

som anmälts till klubbstyrelsen 

a. Motion rörande KM i viltspår 

Motionären ej närvarande. Styrelsens motivering till bifall framförs. Årsmötet 

beslutar att bifalla motionen. 

b. Motion rörande deltagarantal vi WSSK:s KM 

Motionären ej närvarande. Styrelsens motivering till bifall framförs. Årsmötet 

beslutar att bifalla motionen. 

c. Motion rörande uppfödarutbildning och uppfödarlistan på wssk.se 

Motionären ej närvarande. Styrelsens motivering till bifall framförs. Årsmötet 

beslutar att bifalla motionen. 

 

 Övriga frågor 

a. Diskussion rörande SSRK HS uppdrag om att utreda en eventuell framtida 

spanielklubb 

Årsmötet diskuterade för och nackdelar med en eventuellt framtida spanielklubb. 

b. RAS  

Vid stycket angående ögon diskuterades en formulering. Årsmötesordförande 

lämnar en rekommendation som innebär att den nya styrelsen får i uppdrag att 

med redaktionella ändringar se över formuleringen. 

 Mötets avslutande 

Årsmötesordförande avtackades med en blomma. 

     

Vid protokollet:   Årsmötesordförande:  

 

 

Emelie Carlsson   Lars Ramberg 



 

 

Justerare: 

 

 

Lena Johansson   Karl Johan Sundin 


