Protokoll: Årsmöte, Svenska Russkiy Toy Klubben, SRTK
Plats:

Scandic Nord, Norrköping

Datum:

2018-03-24

Närvarande:
Per-Inge Johansson, Lisa Henze, Erik Muskus, Sofia Cichini, Jörgen Öhman, Helena Eklundh Lindvall, Annelie Cederlöf

§1. Justering av röstlängd: 7
§2. Val av ordförande för mötet:
Per-Inge Johansson
§3. Styrelsens val av protokollförare för mötet:
Annelie Cederlöf
§4. Val av justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet:
Helena Eklundh Lindvall, Lisa Henze
§5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar:
Ej aktuellt då samtliga närvarande är medlemmar.
§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst:
Ja. Kallelse införd på SRTKs facebooksida, klubbens hemsida och även i klubbens medlemstidning.
§7. Faställande av dagordningen:
Dagordning fastställd
§8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, samt revisorns
berättelse:
Balans/resultat och årsredovisning: Godkänns enhälligt.
Strax innan detta årsmöte inkom SDHK med en hel del åsikter gällande ändringar som snarast måste ändras och genomföras
i RAS. Det är nu genomfört.
Det informerades och diskuterades gällande att klubben vädjar till sina medlemmar att så många russkiy toys som möjligt bör
ögonlysas samt att det nu krävs ögonlysning av bägge föräldrarna för valphänvisning av rasklubben. Samtliga var positiva till
detta. Erik presenterade "ögon-läget" i form av både gamla och nya uppgifter kring registreringar, undersökningar, statistik,
diagnoser etc hämtat från olika källor samt från de olika nordiska länderna och statistiken alarmerar oroväckande kring nya
diagnoser etc.
"Hälsokällan" presenterades vilket är ett initiativ som styrelsen tagit för att främja rasens framtida hälsa. Tanken är att det
årligen ska avsättas pengar till en speciell post som oavkortat ska användas till just hälsa.
Mer detaljerad info om Hälsokällan kommer senare.

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning
samt beslut om dessa uppkommen vinst eller förlust:
Godkänns av enhälligt årsmöte.
§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte ålagt styrelsen:
Uppdragen har fullföljts och godkänns av enhälligt årsmöte.
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Årsmötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet
§12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan: Godkänns enhälligt.
b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår:
Medlemsavgiften ändras från 250 kr till 300 kr.
Familjemedlemsavgiften ändras från 50 kr till 75 kr.
Avgift för valpgåvomedlemsskap ändras ej utan förblir 100kr.
Redovisades gällande den trassliga medlemshanteringen som pågått under lång tid. Detta uppdagades och reddes ut tack
vare en gedigen utbildning 2017 där det blev tydligt att både bokföring samt hur antalet medlemmar ej beräknats korrekt i
vår klubb innan, då en hel del räkenskaper förfallit och eller hänskjutits till föregående eller nästkommande år. Medlemsantalet
har alltså tidigare varit konstant missvisande beroende på att medlemmar kunnat betala in för nästkommande verksamhetsår
redan året innan under oktober, november, december och det har då lett till fel antal medlemmar när dessa räknats ihop vid
årets slut.
Informerades om den nya online-tjänsten där srtk´s medlemshantering kommer att skötas av skk, vilket bla innebär att varje
medlem får ett personligt medlems-id, välkomstbrev, årliga påminnelser etc.
Diskuterades kring hur man kan öka antalet inbetalade valpgåvomedlemsskap och alla var överens om att det bör skyltas
tydligt om vilka kennlar som betalar medlemskap för sina valpköpare.
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget:
Fyra st helt olika förslag på budget presenterades, jämfördes och diskuterades.
Årsmötet röstade enhälligt för den budget där Ryska Posten tas bort, då avsaknaden av annonser, som skulle kunnat bringa
inkomster till tidningen, samt bidrag av material från medlemmar varit för litet.
§13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter, samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och
suppleanter i styrelsen, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning:
Årsmötet röstade enhälligt enligt valberedningens förslag :
Ordförande: Annelie Cederlöf
2 st ledamöter: Sofia Cichini, Terhi Kave´n
2 st suppleanter: Jemma Carpenter, Marie Andersson
§14. Val av 1 st revisor och 1 st revisorsuppleant enligt §9 i dessa stadgar:
Årsmötet röstade enhälligt enligt valberedningens förslag
Revisor: Leena Hurt
Revisorsuppleant: Susanne Funestig

§15. Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar:
Sammankallande valberedning: Helena Eklundh Lindvall .
Valberedning: Julia Scheele, Patrik Cederlöf.
§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15:
Årsmötet godkänner enhälligt att punkterna justeras omedelbart.
§17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 3 v före årsmötet anmälts till styrelsen:
Inga övriga ärenden, motioner, propositioner etc har inkommit.
§18. Mötets avslutande:
Ordförande Annelie Cederlöf avslutade mötet.

