SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll fört vid SSPK´s Fullmäktige den 13 mars 2010
Plats: Stuvsta/Huddinge
Ted Weiszbach öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1.

Justering av röstlängd
Röstlängden genomgicks och 23 röstberättigade delegater var på plats. Se bilaga 1.

2.

Val av ordförande för fullmäktigemötet
Fullmäktige valde Ragnar Bergstål.

3.

Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet
Ylva Jansson valdes som protokollförare.

4.

Val av justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokollet
Fullmäktige beslutade utse Åke Ericson och Eva Borg-Broberg att justera dagens protokoll.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt av vald delegat och av personer enligt § 7 mom 6
Fullmäktige beslutade att alla har närvaro- och yttranderätt.

6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Frågan besvarades med JA.

7.

Fastställande av dagordningen
Fullmäktige beslutade godkänna dagordningen.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Se bilaga 2.
”RAS”-rubriken är inte detsamma som RAS. Fullmäktige beslutade att det ändras till
”Domarkonferens”. RAS kommitten har under året varit vakant.
Fullmäktige beslutade att efter denna ändring lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Gällande avelsfrågor var det ingen redogörelse.
Anmälningsavgifterna för utställningarna kommer under året att höjas. Detta pga. att det är
stora kostnader för domare och ringsekreterares resor. Se bilaga 3.
Fullmäktige ger nya styrelsen i uppdrag att se över fler sponsorer till klubben.
Revisor Tommy Andréason läste upp revisionsberättelsen, som med fullmäktiges godkännande
lades till handlingarna. Se bilaga 4.
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9.

Fastställande av balans- och resultatrapport samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust
Fullmäktige fastställde rapporterna och beslutade att balansera den uppkomna förlusten i ny
räkning.

10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Inga uppdrag fanns.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Fullmäktige beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

12.

A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Se bilaga 5
Fullmäktige beslutade godkänna styrelsens föreslagna verksamhetsplan.
B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
2010 kommer det att bli en minusbudget. I oktober kommer domarkonferensen att ske. Den
beräknas att kosta ca 224 000:-. Förutom höjning av utställningsavgifter kommer klubben att
ansöka om bidrag ifrån SKK för konferensen.
Då Affenpinscherklubben är tillfälligt vilande sparas inkomna medlemsavgifter (öronmärks)
tills klubbens blir aktiv igen.
.
Fullmäktige godkänner rambudgeten
C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Oförändrad avgift.

13.

Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Fullmäktige beslutade att dessa ska vara oförändrat till antalet.

14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning enligt § 8.
Se bilaga 6.
Ordförande 1 år (enhälligt beslut)
Åke Ericson
Ledamöter 2 år (enhälligt beslut)
Annette Persson (omval)
Yvonne Elofsson (omval)
Susanne Nilsson (nyval)
Suppleanter 1 år:
1. Lisa Klang
3. Marie Holmberg

2. Frida Tjernberg
4. Monica Wogenius

Tjänstgöringsordningen på suppleanterna är i den ordning de är inskrivna.

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

15. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
Se bilaga 6.
Ordinarie revisorer
Tommy Andréason
Mirka Kapanen
16.

Revisorssuppleanter
Birgitta Rydström
Jan Wallin

Val av valberedning, en ordförande och två ledamöter, enligt § 10 i dessa stadgar
Se bilaga 6.
Sammankallande 1 år (omval)
Maria Landergård
Ledamot 2 år (nyval)
Ted Weiszbach

Ledamot (fyllnadsval 1 år)
Carina Green

17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 16
Fullmäktige beslutade godkänna omedelbar justering av dessa punkter

18.

Övriga ärenden
Propositioner ifrån styrelsen ang. ändring av statuter Årets Hund. Se bilaga 7.
Fullmäktige beslutade att tillstyrka propositionerna ang. ”Årets Lydnadshund”, ”Årets
brukshund och ”Årets Allroundhund” på alla punkter.
Proposition ang Årets Hund: se bilaga 8
Styrelsen ändrade sista anmälningsdatum för Årets Hund 2009. Det blev en hel del protester
mot denna ändring. Styrelsens syfte med ändringen var att det skulle vara de mest
framgångsrika hundar som vann.
Schnauzerringen hade tagit upp denna händelse på sitt årsmöte och tyckte att det varit ett
felaktigt beslut.
Fullmäktige beslutade att godkänna förslaget efter omskrivning med start för tävlingsåret
2010.
Fullmäktige ger nya styrelsen i uppdrag att se över statuterna till Årets Hund. Bla om poäng
och vem som ska räkna.
Förslag att ändra Arla Albins Fond till: se bilaga 9
- Gåva
- Inte ha något maxbelopp
- Man ska kunna ansöka hela året
- Pengarna kommer att stanna kvar i balansräkningen
- Ansökan kommer att behandlas av SSPK´s styrelse
Fullmäktige beslutade att godkänna dessa förslag.
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Medlemsregistret:
Det har uppkommit att några medlemmar inte blivit medlemmar i rätt klubb. Även
gåvomedlemskap har fungerat dåligt.
Fullmäktige ger nya styrelsen i uppdrag att gå igenom registret med SKK.
19. Avslutning
SSPK´s nya ordförande Åke Ericson tog över klubban och tackade för förtroendet att leda
klubben. Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Mötesordförande:

Ylva Jansson

Ragnar Bergståhl

Justerare:

Justerare:

Åke Ericson

Eva Borg-Broberg

