Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

SSPKs Fullmäktige protokoll 2022
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: SSPKs Fullmäktige protokoll 2022.pdf
Storlek: 86326 byte
Hashvärde SHA256:
2ce16ade7120fb87f7dec76b97d1edb18776d568e487d497c0df227ebf7365bb

 MEB, MF, MU, AP — Powered by TellusTalk

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:
Marie Elisabeth Bäckström
Signerat med BankID 2022-03-07 21:55 Ref: 24f89e14-9fc2-421d-b0e4-ab2f441c5fba

MAJ FLODIN
Signerat med BankID 2022-03-07 11:24 Ref: 7c902bf6-1260-4186-b928-d050329e1551

Mats-Thomas Uneholt
Signerat med BankID 2022-03-07 08:49 Ref: 032237d7-a32e-47c5-9346-c3523eafe575

ANNETTE PERSSON
Signerat med BankID 2022-03-07 08:11 Ref: a2769ebb-1717-4232-94ca-a9dfef7657da

SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll fört vid SSPK´s Fullmäktige den 6 mars 2022
Digitalt via ZOOM som sköts av Marianne Lindblom

 MEB, MF, MU, AP — Powered by TellusTalk

Ordförande Bo Skalin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1.

Justering av röstlängden.
Röstlängden genomgicks och 25 röstberättigade delegater var på plats. Se bilaga 1.

2.

Val av ordförande för fullmäktigemötet.
Fullmäktige beslutade välja Thomas Uneholt.

3.

Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet.
Annette Persson var utsedd som protokollförare av styrelsen.

4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande som skall justera
protokollet.
Då mötet är i ZOOM och vi har en oberoende som sköter den och vi har polls så är ju
hon rösträknare.
Fullmäktige beslutade utse Marie Bäckström och Maj Flodin att justera dagens
protokoll.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom 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 årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
2021 års verksamhetsberättelse genomgicks och efter att vi lagt till under Styrelsens
möten att vi hade 5 protokollförda möten och under Avelsgruppen lagt till att RAS för
dvärgschnauzer med beröm har blivit godkänt av SKKs AK lades den till handlingarna.
Se bilaga 2.
Balans- och resultaträkningen gicks igenom av kassör Eva Borg Broberg. Se bilaga 3.
Revisorernas berättelse gicks igenom och lades till handlingarna. Se bilaga 4.

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
Fullmäktige fastställde rapporterna och beslutade enligt med styrelsens förslag att
avsätta vinsten i ny räkning.
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10.

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

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fullmäktige beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

12.

A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Fullmäktige beslutade att efter vi lagt till att Mentalgruppen planerar att ha
mentalbeskrivningar och mentaltester, väcka intresse hos uppfödare och rasklubbar med
en utbildning, godkänna styrelsens föreslagna verksamhetsplan. Se bilaga 5.
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B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Fullmäktige beslutade godkänna rambudgeten. Se bilaga 6.
C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Fullmäktige beslutade anta styrelsens förslag som var oförändrade avgifter.
13.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande 1 år (enhälligt beslut)
Bo Skalin
Ledamöter 2 år (enhälligt beslut)
Christina Ling Larsson (omval)
Jan Hockart (nyval)
Maria Landergård (omval)
Suppleanter 1 år: (enhälligt beslut)
1. Pia Widerberg (nyval)
2. Bodo Bäckmo (nyval)
3. Therese Egermark Winscher (nyval) 4. Birgitta Bjelkberg (nyval)
Tjänstgöringsordningen på suppleanterna är i den ordning de är inskrivna.

14.

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Ordinarie revisorer
Päivi Majava Persson
Monika Axelsson

15.

Revisorssuppleanter
Sofie Thunborg
Vakant

Val av valberedning, enligt § 10 i dessa stadgar.
1 år sammankallande (nyval) Ida Björklund
Ledamot 1 år (fyllnadsval) Yvonne Elofsson
Ledamot 2 år (nyval) Helen Nordlöf
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16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.
Fullmäktige beslutade godkänna omedelbar justering av dessa punkter. Se bilaga 7.

17.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb
anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige enligt § 7 mom 7.
Det fanns inga

18.

Mötesordförande tackade för sig och gav klubban till vår nyvalda ordförande Bo Skalin
som tackade för förtroendet och avtackade alla som avgått.
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