Föreningen för bildandet av Svenska Kleiner Münsterländerklubben
Protokoll för årsmöte 2021-05-18
Tjugotvå närvarande via digitala plattformen ZOOM.
Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Melinda Hermansson.
1. Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt anmälan och godkändes.
2. Val av ordförande för årsmötet
Valdes Anders Gillstedt.
3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
Valdes Louise Björk.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med mötets ordförande justerar
protokollet.
Valdes Niklas Lagström och Malin Ohlsson.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt stadgarnas § 7 mom. 4
Alla närvarande medlemmar har rätt att rösta.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Sekreteraren meddelade att inbjudan gick ut med e-post till alla medlemmar den 27 april. Mötet
konstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse
Mötets ordförande Anders Gillstedt, läser upp verksamhetsberättelsen och föreningens
revisorssuppleant Henrik Jirner, läser upp revisionsberättelsen.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust
Mötet fastställde balans- och resultaträkning samt beslutade att föra över årets förlust, 860 kr i
ny räkning.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Föreningens ordförande Melinda Hermansson presenterar styrelsens arbete under året. Det
främsta uppdraget från föregående årsmöte var att ta fram verksamhetsplan och budget.
Styrelsen skulle även kontakta SKK och SVK igen om uteblivna svar från dem samt informera om
bildandet av föreningen. Detta har styrelsen genomfört. Utöver det har ett stort arbete gjorts
kring att få ut en enkät till alla Kleiner Münsterländerägare som är registrerade hos
Jordbruksverkets hundregister. Enkäten skulle bland annat visa hur rasen används, intresset för
de allsidiga provformerna samt intresset för en egen rasklubb. Resultatet för enkäten kommer
publiceras i slutet på maj på hemsidan samt sociala medier. Ett mail kommer även skickas till
SKK och SVK med resultatet.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens sekreterare Louise Björk presenterar verksamhetsplanen och mötet godkänner denna.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Föreningens sekreterare presenterar budgeten för 2021 och mötet godkänner denna.
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att ha kvar avgiften på 100 kr/medlemsår.
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter inklusive ordförande, och ingen
suppleant.
Valberedningen förslår att Melinda Hermansson väljs till ordförande fram till nästa årsmöte.
Melinda ger en kort presentation om sig själv.
Inga fler förslag presenterades och mötet röstade för valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår omval för Michael Hansson på två år samt nyval för Caroline Nygren på
två år. Louise Björk och Anders Gillstedt sitter kvar på ett år. Alla nämnda ger en kort presentation
om sig själva.
Inga fler förslag presenterades och mötet röstade för valberedningens förslag.
14. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår att Rebecka Bergkvist väljs till ordinarie revisor och att Henrik Jirner
väljs till revisorssuppleant, båda fram till nästa årsmöte.
Inga fler förslag presenterades och mötet röstade för valberedningens förslag.
15. Val av valberedning
Mötet beslutade att välja Niklas Lagström. Agneta Lövén Angström och Mikael Hermansson till
valberedning med Niklas Lagström som sammankallande.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Mötet beslutade att p 13, 14 och 15 förklaras omedelbart justerade.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till
styrelsen för behandling av årsmötet
Inga övriga frågor.
Årsmötet avslutas av mötets ordförande Anders Gillstedt, med ett tack till alla närvarande.
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Protokollet är godkänt via e-post.

