WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier

Protokoll från WestieAlliansens Årsmöte den 19 Februari 2017
Mötets öppnade

Röstlängd

Val av ordförande för
mötet
Protokollförare vid mötet

Val av justeringsmän

§1
Ordförande Monica Richard öppnade årsmötet 2017 och hälsade
alla välkomna.
§2
Röstlängden upplästes och justerades av årsmötet.
18 närvarande varav 2 icke medlemmar.
16 röstberättigade medlemmar.
§3
Till ordförande för årsmötet valdes Anso Pettersson. Anso tackade
för förtroendet.
§4
Till protokollförare under årsmötet meddelade styrelsen Iréne
Eklund vilket godkändes av årsmötet.
§5
Som justeringsmän och tillika rösträknare att tillsammans med
mötesordförande justera protokollet valdes Eva Joelsson och Maria
Pagmark.

Närvaro och yttranderätt

§6
Beslutades om närvaro och yttranderätt av två icke medlemmar.

Fråga om mötet blivit
stadgeenligt utlyst

§7
Årsmötet har meddelats och kallats via hemsidan och WestieNytt.
Mötet befann årsmötet vara stadgeenligt utlyst.

Fastställande av
dagordning
Årsredovisning, balansoch resultaträkning,
redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt
revisorns berättelse

WestieAlliansen
c/o Iréne Eklund sekreterare
Sjöhultet 531
286 92 Örkelljunga

§8
Årsmötet fastställde dagordningen.
§9
Ordförande gick punkt för punkt igenom årsmöteshandlingarna,
verksamhetsberättelsen från styrelsen, sekreteraren för AUK och
utställningskommittén. Efter varje punkt lämnades öppet för frågor
samt avslutningsvis över hela materialet.
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelserna till
handlingarna.
Arbetet med avelsfrågar har hanterats av styrelsen.
Balans- och resultaträkning redovisades av kassör Cathy
Wendt Magnusson.
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Anita Nyberg som
föreslog årsmötet att resultatet balanseras i ny räkning samt
att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
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Fastställande av balansoch resultaträkning samt
beslut om resultatet
Styrelsens rapportering av
uppdrag givna vid
föregående årsmöte
Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen
Verksamhetsplan 2017

§ 10
Balans- och resultaträkning fastställdes av årsmötet samt
beslutades att resultatet 2016 balanseras i ny räkning enligt
styrelsens och revisorns förslag.
§ 11
Årsmötet ansåg uppdragen utförda.

§ 12
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
§ 13
a) Årsmötet beslutade om styrelsens förslag till
Verksamhetsplan 2017
Utge 4 nummer av WestieNytt
Leverera material till TerrierPosten 4 gånger per år
Arrangera officiell utställning i Tyringe den 9 juli 2017
Arbeta vidare med medlemsrekrytering
Anordna uppfödarmöte 14-15 oktober 2017
Arbeta vidare med att få fler medlemmar att engagera sig
i rasklubben
Bredda och fördjupa kunskaperna om innehållet i RAS

Avgifter

b) Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för
2018 enligt styrelsens förslag.

Rambudget 2017

c) Kassör Cathy Wendt Magnusson gick i stort igenom och
kommenterade rambudgeten för 2017.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till rambudget 2017.

Val av ordförande,
ordinarie ledamöter och
suppleant enligt §8 i
stadgarna samt beslut
om suppleantens
tjänstgöringsordning
Val av revisor och
revisorssuppleant enligt
§9 i stadgarna
Val av valberedning
enligt §10 i stadgarna

WestieAlliansen
c/o Iréne Eklund sekreterare
Sjöhultet 531
286 92 Örkelljunga

§ 14
Monica Richard omvaldes som ordförande på 1 år.
Cathy Wendt Magnusson omvaldes som ledamot på 2 år.
Eva Joelsson valdes som ledamot på 2 år.
Bengt Lindgren sitter kvar som ordinarie ledamot ytterligare 1 år.
Annette Rudenstam valdes som suppleant på 1 år.
§ 15
Anita Nyberg omvaldes som revisor på 1 år
Anna Burtus valdes som revisorsuppleant på 1 år
§ 16
Iréne Eklund valdes som sammankallande på 1 år
Karin Söderkvist valdes som ordinarie ledamot på 2 år
Jan Lindén valdes som ordinarie ledamot på 1 år
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Beslut om omedelbar
justering av
punkterna 14 - 16

§ 17
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av paragraferna
14 – 16
§ 18

Motioner
Propositioner

Inga motioner förelåg.
§ 19
Årsmötet tog del av propositioner ifrån huvudstyrelsen.
Proposition 1, som avser Stadgeändring av Kallelse till ordinarie och
extra årsmöte, samt
Proposition 2, som avser Stadgeändring av antal ledamöter i
styrelsen.
Årsmötet beslutade bifalla propositionerna.

Övriga ärenden

Mötets avslutande

§ 20
Då inga övriga ärenden förelåg så tackade årsmötets ordförande
Anso Pettersson för sig och överlämnade klubban till
huvudstyrelsens ordförande Monica Richard.
§ 21
Monica Richard tackade Anso Pettersson för genomförandet av
årsmötet och förklarade mötet för avslutat.

Anso Pettersson
Årsmötets ordförande

Iréne Eklund
Årsmötets protokollförare

Eva Joelsson
Justeringsman

Maria Pagmark
Justeringsman
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