Protokoll fört vid Specialklubben för Shih Tzu, årsmöte den 6 april 2019
i Boglösa bygdegård, Enköping.

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande, Michael Wikström, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Justering av röstlängden.
Företogs upprop och 32 röstberättigade medlemmar var närvarande.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet.
Förslag kom på Kjell A Andersson
Beslut att välja Kjell A Andersson till ordförande för mötet.
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Kathleen Berggren anmäldes av SSTs styrelse till att föra protokoll vid mötet.
§ 5 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande skall justera protokollet.
Beslut att välja Mats Andersson och Ulla Olsson till justerare, tillika rösträknare, att
tillsammans med mötesordföranden, justera mötets protokoll.
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom medlem och av personer enligt §7
mom 4.
Samtliga på mötet är medlemmar.
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse har funnits på klubbens hemsida samt publicerats i Specialklubbens tidning Bulletin
och på Facebook.
Beslut att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.
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§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg eller ändringar.
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Detta gicks noggrant igenom med föredrag av kassören, sammankallande i avelskommittén samt
revisorerna.
Styrelsen för nästa år måste se över telefonkostnaderna och hitta en gratis telefonkonferens.
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Beslut att fastställa balans- och resultaträkning för år 2018. Vinsten på 7011 kronor balanseras
i ny räkning.
§ 11Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen
Styrelsen hade inte fått några uppdrag.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2018.
§ 13
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Beslut att godkänna styrelsen förslag till verksamhetsplan.
b. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Beslut att godkänna styrelsens förslag till budget för 2019.
c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår, 2020
Beslut oförändrade avgifter år 2020.
§ 14
a. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Beslut att ordinarie ledamöter är 6 och 2 suppleanter i styrelsen.
Valberedningen har inte varit enig i sitt arbete och en skriftlig reservation är inlämnad från
Ingrid Nilsson och bifogas detta protokoll.
b. Val av ordförande på 1 år
Förslag från valberedningen Michael Wikström.
Beslut: Valdes Mickael Wikström till klubbens ordförande, mandattid 1 år.
c. Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år
Förslag från valberedningen: Ulla Olsson, Petra Forslund och Nils-Olof Bratt.
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Beslut: Valdes Ulla Olsson, Petra Forslund och Nils-Olof Bratt till ordinarie ledamöter på 2 år.
d. Val av 2 suppleanter på 1 år samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Förslag från valberedningen: Josefine Leijon och Hannah Karlsson.
Beslut: Valdes Josefine Leijon och Hannah Karlsson som suppleanter på 1 år. Suppleanternas
tjänstgöringsordning 1. Hannah Karlsson och 2. Josefine Leijon.
§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.
Förslag från valberedningen till revisorer Annika Malmhäll och Rita Bokdalen på 1 år.
På årsmötet kom förslag på Ulrika Öhlund.
Beslut: Valdes Annika Malmhäll och Ulrika Öhlund till revisorer på 1 år .
Förslag från Valberedningen till revisorssuppleant på 1 år var endast Margrethe Svendsén.
Valberedningen hade lämnat en plats vakant.
På årsmötet föreslogs Rita Bokdalen till den vakanta platsen.
Beslut: Valdes Margrethe Svendsén och Rita Bokdalen till revisorssuppleanter på 1 år .
§ 16 Val av valberedningen enligt § 10 i dessa stadgar.
Mötets förslag: Lena Rehn 2 år, Lilian Nordell (sammankallande) 1 år, Inger Ekström 1 år.
Beslut: Mötet beslutar välja Lena Rehn på 2 år, Lilian Nordell på 1 år och Inger Ekström på 1
år.
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Enligt stadgarna direkt justeras punkterna 14-16 av ordförande samt båda justeringsmännen.
Bif bilaga.
§ 18 Övriga ärenden som av specialklubbens styrelse hänskjutits till årsmötet eller som
av medlem anmält till styrelsen för behandling på mötet. Anmälan om sådant ärende
skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet.
Inga inkomna motioner.
§ 19 Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under §16
kan, om årsmötet så beslutat, ärendet tas upp till behandling men inte beslutas.
Inga frågor dök upp.
§ 20 Mötets avslutande:
Ordförande Kjell A Andersson tackar för ett trevligt årsmöte, och önskar den nya styrelsen lycka
till i sitt arbete och lämnar därmed över till vald ordförande att avsluta mötet. Michael Wikström
tackar för att återigen fått förtroendet att leda klubben och vill fortsätta med öppenhet och
transparans inom klubbarbetet. Han avslutar sedan mötet. Därefter delades förtjänsttecken ut till
två riktiga trotjänare inom klubben, Hans Almgren och Ros-Marie Johansson.
Vackra rosetter till ägare och hundar som under året blivit Årets Shih Tzu, Bästa valp, Bästa
veteran, Bästa uppfödare samt Bästa RallylydnadsShih Tzu delas också ut. Tyvärr är det bara en
av dessa vinnare som finns på plats och kan motta sin rosett, Inga-Lill Andersson som hade årets
vinstrikaste Veteran.
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Rosetter till Årets Juniorhandlers delades också ut, men inte heller där fanns någon på plats att
motta dessa.

Vid protokollet

Kathleen Berggren

Justeras

_______________
Kjell A Andersson
Mötesordförande

_______________
Mats Andersson
Justerare

_________________
Ulla Olsson
Justerare

Bifogas protokollet:
Röstlängd
Omedelbart justerade val
Reservation från Ingrid Nilsson i Valberdningen

KA

MA

UO

