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SVENS KA NORFOLKTERRIERKLUBBEN

Protokoll fiir SNTKs irsmiite 2014

Datum: 2013-02-22, k| 1 3.05 - 1 4.30
Pfats: Risundavlgen 762, Solna

$1 Miitets iippnande
Ordftiranden Monica Lindsjd hdlsade de niirvarande vdlkomna och ftirklarade motet

$8

dppnat.

Justering av riistllingd
Rtistliingden justerades och antalet rcistberiittigade medlemmar faststiilldes till 23.

Val av ordliirande fiir miitet
Till mdtesordfiirande valdes Anso Pettersson fran Svenska Kennelklubbens
Foreningskommitt6, SKK/FK.

Styrelsens anmiilan om protokollftirande vid miitet
Till protokollftirande anmiildes Monica Lindsj ci.

Val av justerare tillika riistriiknare som jiimte ordfiiranden skall justera protokollet
Till att justera protokollet och tillika vara rostriiknare valdes Mari-Ann Samuelsson och
Blanka Rutberg.

Beslut om niirvaro- och yffranderf,tt fiirutom av klubbens medlemmar
Forutom mcitesordftiranden var Allan Pettersson niirvarande. Bida dessa har niirvaro- och
yttrandertitt under mdtet.

Friga om miitet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse har publicerats i Norfolk Nytt w 4 2013 och finns iiven pi klubbens hemsida.
Arsmcitet fastslog att motet blivit stadgeenligt utlyst.

Faststiillande av dagordningen
Dagordningen faststdllde s.

Styrelsens verksamhetsberiittelse med balans- och resultatrapport, redogiirelse fiir
arbetet med avelsfrigor samt revisorernas beriittelse
Verksamhetsberiittelsen, balans- och, resultatrapporten samt revisionsberiittelsen
avhandlades. I verksamhetsberiittelsen ingick en redogdrelse ftir arbetet med
avelsfrigorna. Mcitet beslutade att Verksamhetsberiittelsen iiven ska undertecknas av
Blanka Rutberg och Gunvor Johansson med tilliigget "t.o.m. 2013-02:bt' och tilkigget
"fr.o.m. 2013-0/-)g'ftir Cecilia Aletorn, -,,rlt 

;\- 
:f"/7

5-2C (,,7";,0; )n ,,'' 
\\ib

$e



2(3)

$10 Faststiillande av balans- och resultatrlikning samt beslut om entigt dessa
lppkommen vinst eller fiirlust
Arsmdtet faststiillde balans-och resultatrapporten samt beslutade att uppkommen vinst p62 727,37 kr balanseras i ny riikning.

$11 styrelsens rapport om de uppdrag fiiregiende irsmdte geff tilt sfyrelsenstyrelsen fick i uppdrag att understika om klubbens tillgingar kan placeras sa att rtintaerhills. styrelsen har bcirjat underscika saken.

$12 Besluf om ansvarsfrihef fiir styrelsen
Arsmritet beslutad e attbevilj a uiyr.ir.n ansvarsfrihet.

$13 A. 
?::,"t 

om styrersens ftirsrag til verksamhetspran
Arsmcitet beslutade anta ftirslaget.

B. Beslut om sfyrersens ftirsrag tilt rambudget
Arsmcitet beslutade anta ftirJaget. Fr.o.m. lotqska de fonderade medlen ftir projektHjtirta redovisas separat i redoiisningen.

C. Beslut om avgifter ftir 2015
Arsmtitet beslutade att medlemsavgifterna ftir 2llsska vara oftiriindrade.

$14 val av ordfiirande, ordinarie ledamiiter och suppleanter i sfyrelsen samt beslut omsuppleanternas tjiinstgiirin gsordnin g
valberedningens ftirslag till ordfttrandlposten var Birgitta Jegenberg. ytterligare ftirslagvar Monica Lindsj6' Efter begiiran om sluJen ',rot.rirrg'ulev re-sul tatJt ardster till BirgittaJegenberg och l7 rcister tiil Monica Lindsjd som omJaldes till ordftirande fiir en dr.Dfl valberedningens ftirslag pi ledamciter bch suppleanter drogs tillbaka blev valen enligtftiljande:
Till ordinarie ledamot fiir tv6 6r nyvaldes Kia Thorell.
Till ordinarie ledamot ftir tv6 ar nyvalJes Johanna Sjciblom.
Till ordinarie ledamot ftir 9tt 6r fyilnadsvardes vtari-ann samuelsson.
fil ruppleant for ett 6r valdes Leena Hurt.
Till suppleant ftir ett 6r vardes cecilia Aletorn.
Suppleanterna ska intriida i ovan namnJ ordning.
Diana stolr har ett 6r kvar som ordinarie redamot.

$15 val av tvi revisorer och fvrfl revisorssuppreanter
Till revisor fiir ett ar omvardes Alf Arri"rrron.
Till revisor ftir ett 6r omvaldes Kenneth Eliasson.
Till revisorssuppleant fiir ett 6r nyvardes Britta Dafgdrd.
Till revisorssuppreant ftir ett 6r omvaldes Ing-Marie Rcistrund.

$16 val av valberedning om tre personer varav en sammankallandeHeldne Ericsson valdes ftir etf6r som sammankallande.
Lisbeth Svensson valdes ftir tu6 ir.
Posten ftir fullnadsval I 6r liimnades vakant. r/,
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$17 Beslut om omedelbar justering av $$14-16
Beslutades om omedelbar justering av $$14-16.

$18 Styrelsens propositioner
Inga propositioner forelflg.

$19 Motioner
Inga motioner ftirelig.

$20 Ovriga frflgor
Blanka Rutberg redogjorde for Torkel Falks foreldsning om hundens hjiirta som hcills i
Helsingborg.
Susann Bjdrkftill tog upp frf,gan avseende htinsynstagande till uppftidarnas intressen i
klubbarbetet.

$21 Miitets avslutande
Mtitesordfiiranden dverliimnade ordftirandeklubban till den omvalda ordftiranden som
tackade de niirvarande for visat intresse och avslutade motet.

Vid protokollet

Anso Pettersson. mdtesordfiirande
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Mari-Anr{ S amuelsson, j usterare

Monica Lindsjo


