Protokoll vid Arsmote i ssr den 5 ap ril zor4, Arlanda Stad
91. Justering av rcistldngd, justerad

till

1g rostberdttigade,

92. Till ordforande fcir Srsmcitet valdes Moa persson.
53. styrelsens anmiilde yvonne

wikstrom Frid till protokollforare for motet.

54' Tilljusteringspersoner tillika rostrdknare, som tillsammans med motesordforanden

justerar protokollet valdes sverre Lindqvist och susanne
sarmell.
55' Beslots om ndrvaro- och yttranderiitt vid motet, forutom personer enligt

S7

mom. 4, for motesord

nde.

96. Mdtet ans6g att Srsmotet blivit stadgeenligt utlyst.
57. Dagordningen faststdlldes enligt forslaget.
58. Styrelsens verksamhetsberiittelse med balans- och resultat16kning, redogorelse for arbetet
med avelsfr6gor foredrogs. Revisorerna foredrog sin berdttelse.

$9.

Balans- och resultatrdkning faststdlldes. Besl6ts att resultatet flyttas over

till kommande verksa

S10' styrelsen hade inget ovrigt att rapportera om de uppdrag foregdende drsmote givit
till styrelsen u
redovisades i verksam hetsberdttelsen.

det som

511. Motet beslot ge ansvarsfrihet for styrelsen for det gSngna verksamhetsiret.
s12.
a. Arsmotet beslot enligt styrelsens forslag

till verksamhetsplan.

b. Beslots enligt styrelsens forslag till rambudget.
c. Beslots om ofordndrade medlems avgifter for kommande verksamhets6r,
s13.

a' Faststdllande av antalet ledamoter, forutom ordforande, till 6 och suppleanter till 2 for styrelsen.
b. Till ordforande pd l. 6r valdes Harald Andersson enhdlligt.

c' Till ordinarie ledamoter ptt 2 5r valdes; Michael Wikstr6m, Christer Gummesson, Rose-Marie johans

d' Till suppleanter pd 1 5r valdes Evelina Svantesson och Eva Wedin. Med foljande tjdnstgdringsordnin
Svantesson som 1:e suppleant och Eva Wedin till 2:e suppleant.

Evelina

514' Till revisorer p5 1 6r valdes Ewa-Marie Lindqvist och Lars Bergkvist. Till revisorsuppleanter p5 1 6r v ldes
Margareta Zederfeldt-Hedman och Lena persson.
S15. Till valberedning for en mandatperiod
ocks6 valdes till sammankallande.

pi

2 5r valdes Susanne Sarmell, och pA 1 dr valdes Siv Engs

S15. Motet beslot om omedelbar justering av punkterna 13-15.

S17' Ovriga drenden som av styrelsen hdnskjutits till 6rsmotet eller som av medlemmar anmdlts till sty
behandling av 6rsm6tet.

sen

for

a. Vandringspris Svante Holms minne, beslots att de pengarna som finns kvar p5 kontot,
knappt g 00Okr, sdtts p5
konto i avvaktan till ndsta 6rsmote. Motet uttalade att intentionen er att under verksamhetsdret

oka in

om Arne Dahlstrdms fond for att i framtiden ev. beloppet frin Svante Holms minne till densamma.
b. Motioner

ett

tionen

Motion 1) Ang vdgning och mdtning. M6tet beslot avsl6 motionen.
Motion 2) Ang telefonkontakt med medlemmar, Motionen bifolls med att kretsarna tar ansvar att ri
medlemmar fdr att bibeh6lla medlemmar. Styrelsen skickar kontinuerligt ut medlemslistor till

runt till

Motion 3) Ang kretsdragning. Beslot att avslS densamma dd andemeningen redan dr genomford.
Motion 4) Ang policy for digitala medier. Motet avslog motionen med motiveringen att motionens
redan dr reglerad i SKK.

a

Motion 5) Ang digital upplaga av Bulletinen. Motet beslot att avsld motionen.
Motion 6)Ang domarkonferens. Motet beslot avsl6 motionen.
s18.
Foreslogs att styrelsen under verksamhets6ret tar kontakt med andra specialklubbar med brach
samarbete ang bla SRD och infor domarkonferenser.
Forslag kom ocksd upp om att samarbeta med andra specialklubbar kanske

ex kan man ordna gemensamma pdlsv6rdskurser

for

Shih Tzu

ff a med de andra tibetans

liska raser

raserna

for

t

och Lhasa apso i kretsarna.

519. Motesordfdrande tackade deltagande for genomfort mote. Omvalde ordforande Harald Anders
fortsatt fortroende och avslutade motet. Ordforande tackade Mia Hagman for att hon utfor mycket
och gav henne hederstecken iform av Fortjiinstn6l.
Christer Gummesson informerade att klubben nu under vAren kommer att kunna handla profilproduk
klubbens shih Tzu logga. Det kommer bl a att finnas en klubbshop pd hemsidan.
Christer Gummesson informerade om kommande fordndringar i Bulletinen for att bl a minska kost

tackade for
i klubben

r med

o.

Dan Svdrdh informerade om att ny hemsida for klubben och kretsarna 5r uppbyggda och klar men att et dr mycket
dokumentation som skall flyttas 6ver till nya sidan innan den kan ldggas ut,

Arets hund utdelades till;
Bdsta Shih Tzu Vuxen med274 poiing och Veteran med 135 p
lcing On The Cake, Agare: Linda Lindkvist, Akarp.
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Arets valp med 55 podng - Yung Lo's Oh My Applepie, Agare: Sofi p6lsson, Tygelsjo.

Arets uppfodare -Ziams kennel , Innehavare: Lesslie -Ann och Lars Bergqvist.

ry

Fosella

