Protokoll fört vid möte för bildande av
Svenska Kleiner Münsterländerklubben, Litslena 20191124

1. Mötets öppnande.
Niklas Lagström hälsade välkommen och redovisade bakgrund till mötet.
2. Fastställande av närvarolista/röstlängd, bilaga. 71 st närvarande.
3. Val av mötesfunktionärer.
a) PeO Thorén valdes till ordförande.
b) Anders Gillstedt valdes till sekreterare.
c) Rebecka Bergkvist och Kerstin Holm valdes att justera protokollet, tillika rösträknare. Protokollet
godkänns digitalt med namn och datum. Justering med underskrift sker därefter snarast.
4. Föredragningslista för mötet fastställdes med tillägg av ny p.6 Yttrande från SVK, efter
presentation om varför en egen rasklubb borde bildas och hur denna ska vara verksam.
Övriga punkter förskjuts.
5. Presentation om varför en egen rasklubb borde bildas och hur denna ska vara verksam,
bilaga:
a) Johan Johansson redovisade bakgrund och historik till initiativet; Lena Almqvist
Gillstedt
redovisade om KlM-International. Frågor om presentationerna besvarades.
b) Niklas Lagström redovisade förslag till verksamhetsplan.
c) Elisabeth Manninger redovisade förslag till budget. Frågor ställdes om budgetförslaget och
besvarades.
6. SVK:s ordförande Rolf Grönstedt ställde frågor om verksamhetsplanen; omfattning av
provregler m.m., vilka besvarades av Niklas Lagström m.fl. SVK rekommenderade att
inte bilda egen rasklubb, att de ansåg att arbetet med att ta fram allsidiga prov kan ske
inom SVK, men att styrelsen inte kommer att arbeta med det inför de nästkommande två
fullmäktige. Därefter följde diskussionsinlägg från flera mötesdeltagare, med argument
både för och mot bildande av rasklubb.
7. Fråga om bildandet utav Svenska Kleiner Münsterländerklubben (ska den bildas, ja eller
nej). Niklas Lagström klargör att det ska vara en förening med syfte att bevara
allsidigheten hos rasen och målet att anslutas till SKK via SVK eller annan specialklubb.
Med sluten omröstning och avprickning mot röstlängd blev resultatet:
53 st ja, 14 nej, en blank. Tre närvarande avstod röstning.
Mötet beslöt därmed att bilda Svenska Kleiner Münsterländerklubben.
12 mötesdeltagare reserverade sig skriftligt mot beslutet.
8. Fastställande av stadgar enligt SKK: s mall (som gäller för hela mötet)
Mötet beslutar att uppdra till kommande interimsstyrelse att arbeta fram förslag till stadgar.
9. Val av interimsstyrelse (Ordförande samt minst två ledamöter) för tiden fram till och
med det första ordinarie årsmötet.
Mötet beslutar att välja Melinda Hermansson, Nossebro till ordförande, att välja Louise Björk,
Västerås och Johan Johansson, Borgholm till ledamöter.
10. Val till valberedning (sammankallande och två ledamöter) för tiden fram till och med det

första ordinarie årsmötet.
Mötet beslutar att välja Agneta Lovén Angström, Norrköping till sammankallande, att välja Anders
Gillstedt, Enköping och Niklas Lagström, Enköping till ledamöter.
11. Förslag till hur en framtida styrelse kan vara uppbyggd:
Ordförande
Vice ordförande & avelsansvarig
Sekreterare
Kassör
Provansvarig
Två suppleanter
Mötet beslöt enligt förslaget.
12. Inga övriga frågor.
13. Mötets avslutande.

Anders Gillstedt, sekreterare

PeO Thorén, ordförande

Justeras:

Rebecka Bergkvist

Kerstin Holm

