Protokoll fört vid Årsmöte 2017-05-27 för Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund
Rovdjurscentrum, Orsa Grönklitt. Kl. 14.00-15.00
§ 17-01 Mötets öppnande.
Johanna Levin, ordförande i interimstyrelsen för SRFL, hälsade alla närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 17-02 Val av ordförande för mötet.
Mats Stenmark, vice ordförande i centralstyrelsen för Svenska kennelklubben, valdes till ordförande
för mötet.
§ 17-03 Val av sekreterare för mötet.
Mimmi Lange, sekreterare i interimsstyrelsen för SRFL, valdes till sekreterare för mötet.
§ 17-04 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall
justera protokollet.
Mötet valde Pia Julin och Håkan Klaar till justerare.
§ 17-05 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av interimsstyrelsens medlemmar.
Beslutade att samtliga närvarande har närvaro- och yttranderätt.
§ 17-06 Fastställande av dagordningen.
Punkter 7 och 8 ströks. Inga övriga frågor anmäldes och dagordningen fastställdes.
§ 17-07 Fastställande av föreningens stadgar.
Föreningens stadgar fastställdes.
§ 17-08 Fastställande av föreningens logga.
Förslaget innehållande ansiktsbild fastställdes efter omröstning.
§ 17-09 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter samt val av ordförande,
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 5 st ordinarie ledamöter inklusive ordförande samt 2
suppleanter.
Ordförande 2 år: Johanna Levin fastställdes vara ordförande för en tid av två år.
Ordinarie ledamot 1 år: Ulrica Hjertquist fastställdes vara ledamot för en tid av ett år.
Ordinarie ledamot 1 år: Anna-Karin Olsson fastställdes vara ledamot för en tid av ett år.
Ordinarie ledamot 1 år: Mimmi Lange fastställdes vara ledamot för en tid av ett år.
Ordinarie ledamot 1 år: Sanna Larsson fastställdes vara ledamot för en tid av ett år.
1:a Suppleant 1 år: Helena Bergström fastställdes vara suppleant för en tid av ett år.
2:a Suppleant 1 år: Frida Fridheim fastställdes vara suppleant för en tid av ett år.
§ 17-10 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Till revisorer och revisorssuppleanter valdes:
Revisor 1 för en tid om ett år: Claes Wallin
Revisor 2 för en tid om ett år: Ove Johansson, SKK:s föreningskommitté
Suppleanter fastställdes att utses vid behov av SKK:s Föreningskommitté
§ 17-11 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Till valbereding valdes:
Håkan Klaar ledamot sammankallande för en tid om ett år.
Pia Julin ledamot för en tid om ett år.
Malin Jonsson Bixo ledamot för en tid om två år.
§ 17-12 Beslut om omedelbar justering av punkterna 9-11.
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 9-11 och mötesordförande samt de två
valda justerarna justerade punkt 9-11.
§ 17-13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Detta kunde inte fastställas då nuvarande interimsstyrelse endast varit verksam i tre veckor.
§ 17-14
A. Fastställande av interrimsstyrelsens förslag på verksamhetplan.
Fastställdes att förslaget på verksamhetsplan antas.

B. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.
Fastställdes att SRFL:s avgift för år 2018 ska vara 60 kr, samt att för familjemedlem ska avgiften
vara 20 kr. Denna avgift gäller från och med årskiftet 2017-2018.
C. Fastställande av interrimsstyrelsens förslag till rambudget.
Fastställdes att förslaget till rambudget antas.
§ 17-15 Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden anmälda.
§17-16 Mötet avslutas.
Mötesordförande Mats Stenmark avslutade mötet.
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