Specialklubben för Shih Tzu i Sverige
Årsmöte 2018-04-14

Plats: Brukshundsklubben i Örebro

Protokoll

Ordförande Lars Bergqvist hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
1. Röstlängden läses upp och justeras. 29 röstberättigade medlemmar är på plats.
2. Till ordförande för mötet valdes Per-Inge Johansson.
3. Till sekreterare för mötet anmäldes Petra Forslund.

4. Två justeringsmän tillika rösträknare valdes. Staffan Fredlundh och Michael Wikström.
5. En ickemedlem finns med, Per-Inge Johansson. Mötet godtar dennes närvaro och
yttranderätt.
6. Årsmötet har utlysts i Bulletinen och på klubbens hemsida vilket mötet godkände som
behörigen utlyst.
7. Dagordningen är enligt stadgarna förutbestämd. Den godkändes som dagordning att arbeta

efter.
8.

Föreningens verksamhetsberättelse lästes igenom. Mötet tog del av verksamhetsberättelse,
balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse samt av UK's och AK's
verksamhetsberättelser.

9.

Balans- och resultaträkning fastställdes och det redovisade resultatet fördes över som ny
räkning till 2018.

10. Inga uppdrag gavs åt styrelsen på årsmötet 2017 att redovisa på detta mötet.
11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
12. a, Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018. Att tillägga i planen: Styrelsen skall arbeta
med att ta upp diskussionen med andra rasklubbar och förbereda klubben för ett eventuellt
samgående i framtiden.
Vår klubb, SST, firar SO år som specialklubb 2019. Styrelsen fick som uppdrag att förbereda
för jubileumsåret.
b, Styrelsens förslag till rambudget. Godkänd av mötet.
c, Avgifter för kommande verksamhetsår. Oförändrade avgifter alla kategorier.
Diskussion uppkom om avgifter för medlemmar utanför Sverige och om kennlarnas låga
användande av möjligheten att ge gåvomedlemsskap till valpköpare.
13. Val.
a, Antalet ledamöter i styrelsen 2018 fastställdes till 7 ordinarie och 2 suppleanter.
b, Ordförande 1 år - Michael Wikström
c, Ledamöter 2 år - Rose-Marie Johansson, Kathleen Bergqvist, Hans Almgren.
Ledamot 1 år fyllnadsval - Staffan Fredlundh
d, Suppleanter 1 år- Mia Hagman (1), Petra Forslund (2)
14. Revisorer 1 år - Ewa-Marie Lindqvist och Harald Andersson
Revisorsuppleanter 1 år- Susanne Sarmell och Carolina Lehikoinen
15. Valberedning Nils-Olof Bratt, sammankallande
och Lilian Nordell 2 år.
16. Valen, punkt 13-15, justeras med omedelbar ve~kan.
17. Motioner som inkommit till årsmötet.
1. Motionären SST västra kretsen, föreslår att SST anordnar jubileumsutställningar då
föreningen år 2019 firar 50 år som specialklubb. Motionen tillstyrkes av styrelsen och

2t,

godkänns av årsmöt' 1 '

2. Motionären SST västra kretsen, föreslår att man skall ha en topplista för vinnande
juniorer då SKK och specialklubbar infört titeln "bästa junior" på sina utställningar.
Motionen tillstyrkes av styrelsen och godkänns av årsmötet.
3. Motionären SST västra kretsen, föreslår att styrelsen utser en aktivitetsansvarig i varje
krets. Motionen tillstyrkes ej av styrelsen och avslås av årsmötet.
18. Inga övriga förslag att behandla.
19. Mötets ordförande lämnar över ordförandeklubban till vår nyvalde ordförande Michael
Wikström som delar ut blommor och kokarder till vinnarna av Årets vinstrikaste Shih Tzu
2017, Årets vinstrikaste Veteran 2017, Årets vinstrikaste Valp 2017, Årets uppfödare 2017
samt Årets tre bästa juniorhandlers 2017. Se vinnarna efter protokollet. Därefter avslutar han
mötet.

Staffan Fredlundh

Michael Wikström

Årets vinstrikaste Shih Tzu 2017 - Art Made Hollywoods Frame of Mind
Årets vinstrikaste Veteran 2017 - Cloughlea The Demon Diva
Årets vinstrikaste Valp 2017 - Piccolo Tibet Guardian Angel
Årets uppfödare 2017 - Kennel Yung Lo och kennel Ziams på delad 1:a plats
Årets tre bästa juniorhandlers 2017 -1. Maria Andersson, 2. Patricia Friberg, 3. Wilma
Lehikoinen

