SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN
SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

www.bouvierklubben.com

Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte
lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.
§ 1. Årsmötets öppnande.
Styrelsens sekreterare hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat klockan 12.00
§ 2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 16 stycken röstberättigade medlemmar. Röstlängden bifogas
protokollet i Bilaga 1.
§ 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Jessica Pehrsson och Anders Gustafsson
§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse var publicerad i medlemstidningen Bullen och på hemsidan i december 2014. Mötet
beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 5. Val av ordförande att leda årsmötet samt anmälan av styrelsens val av sekreterare.
Årsmötet valde Christer Ljunggren till mötesordförande. Styrelsen anmälde Pia Westergren Löf som
sekreterare.
§ 6. Fastställande av dagordningen.
En punkt anmäldes av styrelsen att tas upp under § 22 Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet.
Dagordningen fastställdes.

§ 7. Styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret.
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom. Ett fel har smugit sig in i styrelsens berättelse på sid.
12 under rubriken Medlemmar och avgifter, sista stycket, där det ska stå 340 kronor som central
avgift för 2014. Verksamhetsberättelsen Godkändes/fastställdes och lades till handlingarna.
Slutordet med styrelsens underskrifter bifogas protokollet i bilaga 2.
§ 8. Revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret.
Revisor Barbro Karlsson gick igenom revisorernas berättelse. Mötet godkände berättelsen och
beslutade lägga denna till handlingarna. Revisorernas underskrivna berättelse bifogas protokollet i
Bilaga 3.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om ekonomiska dispositioner.
Resultat- och balansräkningen gicks igenom. Godkändes/fastställdes och lades till handlingarna.
Beslutades att överföra resultatet på ny räkning.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Årsmötet beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det sist förflutna verksamhetsåret.
§ 11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning
av verksamhet och budget för nästkommande år.
Verksamhet och budget gicks igenom.
§ 12. Genomgång av motioner avgivna av medlemmar vilka styrelsen bedömer ger konsekvenser
för verksamheten och ekonomin, jämte styrelsens yttrande över dessa. Genomgång av styrelsens
förslag.
Motion 1. Föreslås i motionen att klubbens medlemstidning Bullen läggs ner till förmån för en digital
tidning på hemsidan. Motionen bifogas protokollet i bilaga 4.
Styrelsens yttrande: Styrelsen yrkar avslag på motionen då andemeningen i motionen finns i
styrelsens förslag 1. Styrelsen föreslår Årsmötet att rösta på styrelsens förslag 1.
Årsmötet röstade nej till motionen och röstade för styrelsens förslag 1.
Motion 2. Föreslås i motionen att det dagen efter rasutställningen anordnas MH eller andra
arrangemang. Motionen bifogas protokollet i bilaga 5.
Styrelsens yttrande: Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering att detta inte bör vara ett
årsmötesbeslut. Styrelsens intention är att arbeta i den riktning som motionären föreslår, men att
det bestäms av ekonomi, resurser och behov.
Årsmötet röstade nej till motionen.
Styrelsens förslag 1: Medlemstidningen. Styrelsen föreslår att utgivning av medlemstidningen läggs
på is och istället ersätts Bullen med en kortare kvartalsrapport. Framkommer det att någon/några
medlemmar vill göra en tidning nu eller framöver, så återuppstår tidningen Bullen i antingen tryckt
eller i digital form med hänsyn till klubbens dåvarande ekonomiska förhållanden.
Styrelsens förslag 2: Arvodering. Styrelsen föreslår att arbete inom klubben i normalt ej ersätts. Skall
ersättning utgå skall detta överenskommas innan.

Styrelsens förslag 3: Regler för när och hur länge en valphänvisning ska synas på Bouvierklubbens
hemsida.
Styrelsens olika förslag bifogas protokollet i bilaga 6.
§ 13. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2015 års verksamhetsår.
Styrelsens föreslag till medlemsavgift för 2015 är att hålla oförändrad avgift för den del som
överstiger den centrala avgiften. Årsmötet röstade enligt förslaget.
§ 14. Fastställande beslut om Verksamhetsplan och budget för innevarande år.
Verksamhetsplan och budget godkändes/fastslogs och lades till handlingarna.
§ 15. Fastställande beslut om inriktning för nästkommande år.
Godkändes/fastslogs och lades till handlingarna.
§ 16. Fastställande beslut om medlemsavgifter för 2015.
Årsmötet fastställde beslutet om oförändrad medlemsavgift för den del som överstiger den centrala
avgiften 2015.
§ 17. Fastställande beslut gällande motioner samt styrelsens förslag enligt punkt 11 på
dagordningen.
Fastställande beslut att avslå motion nr 1.
Fastställande beslut att avslå motion nr 2.
Fastställande beslut att anta styrelsens förslag nr 1.
Fastställande beslut att anta styrelsens förslag nr 2.
Fastställande beslut att anta styrelsens förslag nr 3.

§ 18. Val av styrelse:
ordförande
sekreterare
kassör
ordinarie ledamot/vice sekreterare
suppleant
suppleant
suppleant

June Jatko
Pia Westergren Löf
Mona Nilsson
Karolina Höcke
Hans Swanström
Jan Söderberg
Annette Månsson

1 år, nyval
2 år, omval
2 år, omval
2 år, nyval
2 år, omval
1 år, fyllnadsval
1 år, fyllnadsval

Ulf Signal
Gun Landhagen
Johan Ohlsson
Bo Carlberg

1 år, nyval
1 år, nyval
1 år, omval
1 år, omval

Val av revisorer:
revisor
revisor
revisorssuppleant
revisorssuppleant

Val av valberedning:
Sammankallande
Ordinarie
Ordinarie

Mona Borgh
Anders Gustafsson
Robin Kling

1 år, nyval
2 år, nyval
1 år, fyllnadsval

Val av ordinarie ombud jämte suppleant på 1 år till förbundets kongress lämnas i uppdrag åt
styrelsen att utse.
§ 19.
Omedelbar justering.
Mötesordföranden föredrog alla val. Mötet beslutade om att omedelbar justering skulle göras. Den
omedelbara justeringen bifogas protokollet i bilaga 7 och 8.
§20.
Av lokalområden och medlemmar avgivna motioner som ej behandlats under punkt 11 och 16
jämte styrelsens yttrande över dessa.
Inga ytterligare motioner förelåg.
§21.
Årets hundar 2014.
Mötet beslutade flytta denna punkt till efter Årsmötets avslutande. Redovisas i Bilaga 9.
§22.
Vandrings- och Hederspris 2014.
Mötet beslutade flytta denna punkt till efter Årsmötets avslutande. Redovisas i Bilaga 9.
§23.
Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen.
Sekreteraren föredrog skrivelse från SBK: Vid kongressen 2014 behandlades två motioner gällande
Kongress vartannat år. Kongressen 2014 beslutade att ärendet skulle utredas ytterligare. I samband
med Förbundsstyrelsens styrelsemöte 13 juni 2014 beslutades att en beredningsgrupp skulle
tillsättas där uppdraget är att utreda konsekvenserna vid kongress vartannat år. SBK har bett
samtliga rasklubbar om att diskutera frågan på sina årsmöten och därefter inkomma med ett
yttrande. Styrelsen har diskuterat ärendet och anser det bättre att behålla Kongressen varje år med
hänsyn till demokratin, kortare motionstider, kortare behandlingstider av ärenden och verkställande
av beslut. Den ekonomiska vinsten motionärerna påpekar blir i slutändan inte hller så stor, då det
måste till extrakongresser för att verkställa beslut om revideringar som kommer i ofas med kongress
vartannat år. Årsmötet var enigt med styrelsens synpunkter.

§24.
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade Årsmötet klockan 13:20.
Diplom och prisutdelning förrättades av Sture Almquist till Årets hundar. Inga hundar hade
kvalificerat sig till Vandrings- och Hederspriserna.

_____________________________
Christer Ljunggren

________________________________
Pia Westergren Löf

_____________________________
Jessica Pehrsson

________________________________
Anders Gustafsson

