Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens
ordinarie fullmäktigemöte 2018‐03‐18
Scandic Hotell, Upplands Väsby

1

Mötet öppnas
Klubbens ordförande Anita Ohlson hälsar delegater och åhörare välkomna och
förklarar 2018 års fullmäktigemöte öppnat.

2

Fastställande av röstlängden
Sammanlagt 42 röstberättigade delegater var närvarande (Bilaga 1).

3

Val av ordförande och vice ordförande för mötet
Valberedningen föreslår:
Val av Ann‐Sofie Pettersson till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar:
att välja Ann‐Sofie Pettersson till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år.

4

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Klubbstyrelsen har utsett Marie‐Louise Scanlan till protokollförare vid mötet.

5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Till justeringsmän och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall
justera protokollet, valdes Ingela Påsse van Reis och Per Klausen.

6

Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för annan än vald delegat
Mötet beslutade om närvaro‐ och yttranderätt för 18 medlemmar som inte är
fullmäktigedelegater. (Bilaga 1).

7

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid, före den 31 januari.

8

Fastställande av dagordningen
Föreliggande arbetsordning och dagordning fastställdes.

Sign ………. ………. ………. ……….

9

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans‐ och
resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse
Ann‐Sofie Pettersson går igenom verksamhetsberättelse och årsbokslut, samt ger
delegater och åhörare möjlighet att ställa frågor eller framföra synpunkter. Styrelsen
tillbakavisar ett påstående om att arvode eller utbetalningar till styrelse eller adjungerad
har förekommit. Ingela Påsse van Reis, revisor, bekräftar att arvode eller utbetalningar
inte har utbetalts till varken styrelse eller adjungerade. Fullmäktige fastställer att så inte
har skett.

10

Fastställande av balans‐ och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Fullmäktige beslutade att fastställa balans‐ och resultaträkningen, samt att den uppkomna
vinsten på 120.013,22 balanseras i ny räkning.

11

Styrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen
Inga uppdrag fanns att avrapportera.

12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna representerades av Ingela Påsse van Reis som föredrog revisorernas
berättelse. Revisorerna föreslår fullmäktige att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017. Fullmäktige beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017. Beslutet var enhälligt.

13

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år, medlemsavgifter och rambudget för kommande år, samt
fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer
Fullmäktige beslutade om verksamhetsplan och rambudget. Noterades att Goldenlägret
flyttas från Kvinnerstaskolan i Örebro till Herrfallet, söder om Arvika.
Klubbstyrelsens förslag till medlemsavgifter 2019
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för
kommande år.
Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag.
Klubbstyrelsens förslag till resekostnadsersättning
Klubbstyrelsen föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till
styrelse och revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten
ska utgå. Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag.

14

Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Owe Rindstrand representerade valberedningen som dessutom har bestått av Eva Arnell
Ek, Susanne Björkman och Maria Sjöberg (suppleant).

Sign ………. ………. ………. ……….

Val av ordförande
Valberedningen föreslår:
Anita Ohlson, omval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Anita Ohlson till ordförande för en tid av ett år.
Val av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår:
Inger Karlsson, omval för en tid av två år
Kristina Nieminen, omval för en tid av två år
Annika Andersson, nyval för en tid av två år
Fullmäktige beslutar att välja Inger Karlsson, Kristina Nieminen och Annika Andersson till
ordinarie ledamöter för en tid av två år.
Ledamöter som innehar mandat till 2019:
Lena Ohlsson
Gun Eriksson
Kerstin Persson
Val av suppleanter
Valberedningen föreslår:
Ingrid Andersson, omval för en tid av ett år.
Marie‐Louise Scanlan, nyval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Ingrid Andersson och Marie‐Louise Scanlan till suppleanter
för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning:
Tjänstgöringsordning 1 – Ingrid Andersson.
Tjänstgöringsordning 2 – Marie‐Louise Scanlan.
15

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Val av revisorer
Valberedningen föreslår:
Hans Hansson, omval för en tid av ett år.
Ingela Påsse van Reis, omval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Hans Hansson och Ingela Påsse van Reis till revisorer för en
tid av ett år.
Val av revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår:
Gun‐Inger Laesker, omval för en tid av ett år.
Annelie Olsson, omval för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja Gun‐Inger Laesker och Annelie Olsson till revisors‐
suppleanter för en tid av ett år.

16

Val av valberedning och suppleant till valberedningen
Delegaternas nominering:
Owe Rindstrand (sammankallande) omval som ordinarie ledamot för en tid av ett år.
Eva Arnell Ek, omval som ordinarie ledamot för en tid av två år.
Maria Sjöberg, fyllnadsval som ordinarie ledamot för en tid av ett år.
Ingrid Grundström, nyval som suppleant för en tid av ett år.
Fullmäktige beslutar att välja enligt förslaget.

Sign ………. ………. ………. ……….

17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14‐16
Fullmäktige beslutar att genomförda val, samt beslut om tjänstgöringsordning för
suppleanter i § 14‐16 ska förklaras som omedelbart justerade.

18

Frågor som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktige eller motion som av lokal
sektion eller enskild medlem anmälts till klubbstyrelsen för behandling av
fullmäktigemötet
Motion
1. Motion Golden retrieverklubbens Västerbotten‐sektion angående förslag till
ändrad klassindelning för Open Show vid för få deltagare.
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Anita Ohlson redovisar klubb‐
styrelsens uppfattning i frågan.
Beslut: Fullmäktige beslutar att avslå motionen.

19

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda till mötet.

20

Mötets avslutande
Fullmäktigemötets ordförande Ann‐Sofie Pettersson överlämnar mötet till GRK:s
ordförande Anita Ohlson, som tackar och förklarar mötet avslutat.

………………………………………………………………..
Ann‐Sofie Pettersson
Ordförande

………………………………………………………………..
Marie‐Louise Scanlan
Sekreterare

………………………………………………………………..
Ingela Påsse van Reis
Justerare

………………………………………………………………..
Per Klausen
Justerare

Sign ………. ………. ………. ……….

Bilaga 1 till protokoll från Goldenfullmäktige 18 mars 2018
Delegater
Lena Klaar
Monica Mattsson

Dalarna/S Gävleborg

Ingela Påsse van Reis
Lars Petersen
Eva Sjölinder-Hansson
Mia Andersson

Göteborg/Bohuslän

Jenny Persson
Katarina Olofsson

Jämtland/Härjedalen

Susanne Edbom
Solveig Eriksson

Medelpad/Hälsingland

Stefan Lindbäck
Ingrid Grundström

Norrbotten

Eva Arnell Ek
Lena Blomqvist
Johanna Gustafsson

Skaraborg/Älvsborg

Lotta Carping
Gudrun Hansson
Bodil Lindblad
Per Klausen

Skåne/Blekinge

Madeleine Runberg
Jenni Olsson

Småland/Öland

Britt Kallur
Monica Näsström
Kristina Osin
Linda Fernqvist
Anita Böhm

Stockholm/Gotland

Göran Olofsson
Annika Thunfors
Annelie Olsson

Uppland

Sign ………. ………. ………. ……….

Marie-Louice Eriksson
Pernilla Sjöqvist
Maria Axelsson

Värmland

Janerik Nilsson
Robert Bohman

Västerbotten

Elisabeth Thunberg
Eva Berg
Janne Ytterbom

Västmanland

Katarina Byström
Birgitta Bergström

Ångermanland

Linda Widebeck
Fredrika Billborn Mattsson
Annie Lind

Östergötland

Åhörare
Owe Rindstrand
Bengt Andersson
Inga‐Lill Svensson
Lena Lång
Ingegerd Eriksson
Susanne Lagerquist
Ulrika Wallin
May Scherp Samuelsson
Lena Norberg
Anne‐Lie Stridsberg
B Melander
Angelica Söder
Anneli Hansson
K. F.
Anders M‐E
Eva Borgh
Susanne Ljunggren
Lena Gillberg

Sign ………. ………. ………. ……….

