
Protokoll Arsmote SST den 13 april 2013 i Jonkoping

1. Ordforande Nils-Olov Bratt hdlsade alla viilkomna och oppnade motet. Rcistldngden faststdlldes til l
47 rostberdttigade.

2. Till motesordforande for Arsmotet valdes per-lnge Johansson

3. Styrelsen anmdlde til l protokollforare for motet Yvonne Wikstrom Frid.

4' Till justeringspersoner til l ika rostrdknare, som tillsammans med motesordforanden
justerar protokollet, valdes Lars Bergkvist och Dan Svdrdh.

5. Beslots om ndrvaro- och yttranderdtt vid motet forutom personer enligt $ 7 mom. 4,
motesordforanden gavs yttranderdtt.

6. Arsmotet ans6gs blivit stadgeenligt utlyst.

7. Dagordningen godkdndes utan fordndring.

8. Styrelsens verksamhetsberdttelse med balans- och resultatriikning, redogorelsen for arbetet
med avelsfrAgor samt revisorernas beriittelser, beslots ldggas til l handlingarna. Fr6gan stdlldes av
motesdeltagare til l revisorerna vad de avsdg angAende anteckning om "dAlig overldmning" av den
gamla til l den nya styrelsen.

9. Balans- och resultatrdkning faststdlldes. Beslots att uppkommen vinst fcirs over til l 2013.

10. Styrelsens ordforande rapporterade att de uppdrag foregdende Arsmote givit ti l l styrelsen dr
utforda, skotselr6d dr fdrdigstdllt och forumet dr ersatt med anslagstavla pd klubbens hemsida. Motet
godkdnde rapporten.

11. Arsmotet beslot att ge styrelsen ansvarsfrihet for det gdngna verksamhetsAret.

12.
a. Styrelsens forslag til l verksamhetsplan godkdndes.

b. Styrelsens forslag til l rambudget godkiindes.

c. Motet beslot enligt forslaget om ofordndrade avgifter for kommande verksamhetsAr.
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a. Motet beslot om ofordndrat antal ledamoter och suppleanter i styrelsen.

b. Efter begiiran om sluten omrcistning valdes til l ordforande pA 1 Ar Harald Andersson med 33
roster.
ovriga roster utfoll enligt foljande; Nils-olof Bratt 13 roster och 1 blank rost.

c.  Ti l l  ordinar ie ledamoter pA2 Ar valdes Hans Almgren med 43 roster,  Mia Hagman 37 och Dan
Svdrdh 29.
Ovriga roster utfoll enligt foljande; Nils-Olof Bratt 13, Anette HAkansson 1 1, Sture Wistrand 7.

c.2. PA fyllnadsval 1 6r ordinarie ledamot valdes Michael Wikstrom. Ej sluten omrclstnrng.

d. Till suppleanter p6 1 6r valdes Christer Gummesson med 31 roster och ddrmed 1:a suppleant och
Catarina Gustavsson 27 roster, 2:a suppleant.
Ovriga roster utfoll enligt foljande; stuie wistrand 1g, susanne sandberg 0.

14. Till revisorer pa 1 6r valdes Ewa Marie Lindqvist och Lars Bergqvist.
Till revisorssuppleanter pA 1 Ar valdes Lena persson och Margareta cederfeldt.

15. Ti l l  valberedning valdes Siv Engstrand t i l l  sammankal lande pA 1 Ar,  t i l l  ordinar ie ledamot pA 2 Ar
valdes Kathleen Berggren och til l ordinarie ledamot pA 1 6r valdes Susanna Sarmell.

16. Mdtet beslot att omedelbart justera punkterna 1g-15. (Y
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17. Inga civriga iirenden fanns.

18. lnga vdckta frAgor pA 6rsmotet fanns.

19' Motesordforande Per-lnge Johansson tackade for visat intresse och liimnade over klubban till
nyvalde ordfciranden som avslutade 6rsmotet.

Prisutdelning Arets hund forrdttades enligt foljande;

Arets Hund och Veteran blev EUW-06 Ftuch tNT&NoRDuch Nov-06 NoRDV-0s
SE & Fl & KBHV-04 Fossella Kama Sutra 351 poding resp 145 poiing Uppf: Bodil Fossenius, Skurup Agare: Sofi
Pdlsson, Tygelsjo

Arets Valp blev Ziams Epic Fairytail 75 poting. Uppf & dgare: Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Asa

Arets Uppfodare blev Kennel Ziams 14 vinster. Innehavare: Leslie-Anne & Lars Bergqvist, Asa

Motessekreterare

//

4, ' ^ l l f f i&
/Y:":::Yikstrom Frid

1 3-04-1 6

Motesordforande

Ltz

Justerare Justerare

Dan Svdrdh
13-04-34


