
w
1(3)

SVEN SKA NORFOLKTERRIERKLUBBEN

$1

Protokoll fiir SNTKs irsmiite 2015

Datum: 2013-02-2l,  kl  1 3.03 -14.00
Plats: Risundaviigen 162, Solna

s2

$3

Mtitets tippnande
Ordfiiranden Monica Lindsjo hiilsade de niirvarande viilkomna och forklarade mcitet
6ppnat.

Justering av rdstlSingd
Rcistliingden justerades och antalet rcistberiittigade medlemmar faststtilldes till 10.

Val av ordfiirande fiir miitet
Till mdtesordftirande valdes Hikan Axen.

$s

$6

$7

$8

se

$4 Styrelsens anmfllan om protokollftirande vid miitet
Till protokollftirande anmiildes Monica Lindsj 6.

Val av justerare tillika riistriiknare som jlimte ordfiiranden skall justera protokollet
Till att justera protokollet och tillika vara rdstriiknare valdes Ingunn Olaussen och Inger
Lundstrom.

Beslut om niirvaro- och yttranderiiff fiirutom av klubbens medlemmar
Mdtesordftiranden fick niirvaro- och yttranderiitt under mcitet.

Friga om miitet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse har i slutet av december 2014 skickats ut till samma mottagare som lor Norfolk
Nytt rr 4 2014 och finns iiven pi klubbens hemsida sedan dess. Arsmdtet fastslog att
mdtet blivit stadgeenligt utlyst.

F'aststiillande av dagordningen
Dagordningen faststiillde s.

Styrelsens verksamhetsberiittelse med balans- och resultatrapport, redogiirelse fiir
arbetet med avelsfrigor samt revisorernas beriittelse
Verksamhetsber[ttelsen, balans- och, resultatrapporten samt revisionsberiittelsen
avhandlades. I verksamhetsber6ttelsen ingick en redogdrelse ftir arbetet med
avelsfrigorna.
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$10 Faststiillande av balans- och resultatriikning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller fiirlust
Arsmdtet faststiillde balans-och resultatrapporten samt beslutade att uppkommen ftirlust
balanseras i ny riikning.

$1f Sffrelsens rapport om de uppdrag fiiregiende irsmiite gett till styrelsen
Styrelsen fick pi irsmdtet 2013 i uppdrag att underscika om klubbens tillgingar kan
placeras si att nnta erhills. Styrelsen beslutade lorst att 6ppna konto pi SBAB men de
gcir inga overforingar till Plusgirot visade det sig. Den nya styrelsen ffir slutftira
uppdraget under 6ret.

$12 Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Arsmdtet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

$13 A. Beslut om styrelsens fiirslag till verksamhetsplan
Arsmotet beslutade anta ftirslaget.

B. Beslut om styrelsens ftirslag till rambudget
Arsmdtet beslutade anta florslaget. Fr.o.m. 2014 ska de fonderade medlen for Projekt
Hjartaredovisas separat i redovisningen.

C. Beslut om avgifter fiir 2015
Arsmritet beslutade att medlemsavgifterna for 2016 ska vara oftiriindrade.

$14 Val av ordfiirande, ordinarie ledamiiter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tj iinstgdringsordning
Till ordforande ftir ett Ar nyvaldes Irene Samuelsson.
Till ordinarie ledamot for tu6 ir omvaldes Mari-Ann Samuelsson.
Till ordinarie ledamot ftir tvi 6r omvaldes Diana Stoll.
Till ordinarie ledamot ftir ett &r frllnadsvaldes Yvonne Andersson Lakwijk.
Till suppleant ftir ett 6r nyvaldes Kia Thorell.
Till suppleant ftir ett 6r nyvaldes Agneta Rosengren.
Suppleanterna ska intriida i ovan niimnd ordning.
Johanna Sjciblom har ett ir kvar som ordinarie ledamot.

$15 Val av tvi revisorer och tvi revisorssuppleanter
Till revisor ftir ett ir omvaldes Alf Andersson.
Till revisor frr ett 6r nyvaldes Anna-Lena Munkvall.
Till revisorssuppleant for ett ir omvaldes Ing-Marie Rcistlund.
Till revisorssuppleant ftir ett ir nyvaldes Britta Dafgird.

$16 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
Hel6ne Ericsson omvaldes ftir ett 6r som sammankallande.
Monica Lindsjri nyvaldes ftir tvi ir.
Lisbeth Svensson har ett flr kvar.

$17 Beslut om omedelbar justering av $$14-16
Beslutades om omedelbarjustering av $$14-16.
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$18 Styrelsens propositioner
Inga propositioner ftirelig.

$19 Motioner
Inga motioner ftirelig.

$20 Ovriga frigor
Inga 6wiga frigor.

$21 Mittets avslutande
Mdtesordftiranden tackade ftir visat intresse och <iverliimnade ordftirandeklubban till den
nyvalda styrelsen samt avslutade mcitet.

Vid protokollet
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Monica Lindsj
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