Protokoll fört vid SRSLs årsmöte den 7 mars 2020 i Göteborg
Organisationsnummer 802509-0807

1. Mötets öppnande
SRSLs ordförande Erna-Britt Nordin hälsade alla välkomna till årsmöte och förklarade mötet
för öppnat.
2. Justering av röstlängd
Röstlängden lästes upp och fastställdes. 21 röstberättigade medlemmar var närvarande.
3. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Gunnar Petersson.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Catharina Brandsten hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet
Till justeringspersoner föreslogs Hans Balstedt och Ingela Allert och mötet beslutade välja
dessa till justeringspersoner tillika rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Beslutades att närvarande deltagare utöver medlemmar har yttranderätt men ej beslutsrätt.
Med undantag av den externa årsmötesordföranden var samtliga närvarande medlemmar i
SRSL.
7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet fann att det blivit stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordningen
Ordförande informerar om punkt 19, där ärende kan diskuteras men ej beslutas. Därefter
fastställdes dagordningen.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 med balans- och resultaträkning, samt
revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs.
Under rubriken Sammanträden påpekades det att inte samtliga protokoll låg tillgängliga på
hemsidan.
Under rubriken Styrelsens rapport om erhållna uppdrag påpekades den föreningstekniska
utmaningen med att flera av styrelsens medlemmar återfinns som representanter i projektgruppen
för inkorsning.
Under rubriken Styrelsens rapport om erhållna uppdrag efterlystes minnesanteckningar från
föreläsningarna som hölls i samband med årsmötet 2019.
Med ovan gjorda noteringar godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
Kassören redogjorde för balans och resultaträkning och besvarade frågor.
Revisorernas berättelse föredrogs.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.
Balans- och resultaträkning fastställdes. Beslutades att uppkommen vinst ska gå in i löpande räkning.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Inga uppdrag fanns från 2019 års årsmöte.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade efter votering med röstsiffrorna 12-4 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019. Se bifogad reservation (bilaga 1). Ordförande Erna-britt Nordin vände sig till
de som undertecknat reservation med frågan om deras reservation gällde verksamheten, ekonomin
eller båda delarna och fick svaret att det inte gällde verksamheten utan enbart ekonomin.
Not: Ordförande och kassör får var för sig attestera nödvändiga inköp utan styrelsens beslut på en
summa upp till 3 000 kr.
13. Beslut om:

a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2020 föredrogs av Cattlin Marques och fastställdes
av årsmötet.
b) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter (130 kr/år).
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Kassören redogjorde för tankarna bakom siffrorna.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag till rambudget.

14. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av ordförande,
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Ordförande ställde frågan om valberedningen ville ändra antalet ledamöter i styrelsen.
Valberedningen svarade att man ville bibehålla nuvarande antal ledamöter i styrelsen.
a. Val av ordförande
Valberedningen föreslår omval av Erna-Britt Nordin.
Mötet beslutade välja Erna-Britt Nordin som ordförande (1 år).
b. Val av ledamöter
Valberedningen föreslår omval av Catharina Brandsten och nyval av Susanne Tundal.
Mötet beslutade välja Catharina Brandsten (2 år) och Susanne Tundal (2 år).
c. Val av suppleanter
Valberedningen föreslog omval av Anna Tallroth och nyval av Irené Johnsson
Mötet beslutade välja Iréne Johnsson (1a suppleant, 1 år) samt Anna Tallroth (2a suppleant,
1 år).

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslog omval av Kajsa Hörberg-Blom samt nyval av Liselott Forsberg Eriksson som
ordinarie revisorer.
Mötet beslutade att välja Kajsa Hörberg-Blom (1 år) samt Liselott Forsberg Eriksson (1 år)
Valberedningen föreslog vidare omval av Monica Jacobsson samt Jeanette Lundgren som
revisorssuppleanter.
Mötet beslutade välja Monica Jacobsson (1 år) samt Jeanette Lundgren (1 år)
16. Val av valberedning.
Mötet föreslog nyval av Ingrid Bååth. Mötet beslutade välja Ingrid Bååth (1 år, sammankallande).
Mötet beslutar om ajournering i 10 minuter för att finna ytterligare medlemmar till valberedningen.
Mötet återupptogs och mötet föreslog nyval av Madelene Lindström.
Mötet beslutade välja Madelene Lindström (2 år).
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Mötet anser att punkterna 14-16 kan justeras omedelbart, vilket görs av Hans Balstedt och Ingela
Allert.

18. Inkomna motioner.
a) Motion Årsbok
Motionär
Ingrid Bååth
Yrkande:
Att återinföra en årsbok för svensk lapphund
Styrelsen motivering: Efterfrågan av årsboken har under flera år varit ytterst ringa.
Mycket av information återfinns dessutom på SKKs hund- och avelsdata. Styrelsen
bifaller därmed inte motionen men understryker vikten av att klubben får tillgång till
utställningskritiken så att de kan ingå i klubbens rasarbete.
Vid mötet yttrande sig också SRSLs ordförande och förklarade att styrelsen behövde
prioritera annan verksamhet än en årsbok och att det tidigare varit svårt att få in hjälp
från medlemmar, som tex en redaktör till tidningen.
Mötet beslutade bifalla motionen med tillägget att Ingrid Bååth blir redaktör för
årsboken och ansvarar för dess framtagande. Dess budget måste diskuteras tillika
förankras i styrelsen.
b) Motion Släktskapslista
Motionär:
Ingrid Bååth
Yrkande:
- Att släktskapslistan för svensk lapphund bör omfatta hanar som
uppnått 13 års ålder.
- Att släktskapslistorna bör ligga kvar på hemsidan och ej tas bort.
Styrelsens motivering: Det är SLU och inte SRSL som tar fram släktskapslistan och avgör
vilka kriterier som ska gälla. Därmed yrkar styrelsen avslag på 1a delen av motionen
medan den bifaller förslaget om att varje års släktskapslista ska ligga kvar på hemsidan.
Mötet beslutar avslag på det första yrkandet men bifaller det andra yrkandet.
c) Motion PR
Motionär:
Ingrid Bååth
Yrkande:
Att PR ska får större budget
Styrelsens motivering: I dag finns redan sk roll-ups ute på flera platser i landet och nya
broschyrer har tagits fram. SRSL har en PR ansvarig som är kopplad till SLK. Styrelsen är
därför av uppfattningen att tillräckligt PR material finns och yrkar därför på avslag.
Mötet beslutade att avslå yrkandet.
d) Motion: Tävlingsregler för tävling om årets hane & tik, årets uppfödare, årets
avelsgruppsägare samt årets veteran inom SRSL
Motionär:
Gunrith Köhn
Yrkande:
- Nuvarande poängnyckel ger ingen skillnad för om hunden tilldelats
Very Good eller Excellent och därför bör nuvarande poängnyckel
kompletteras med tilläggspoäng för Excellent med 1p. Att gälla från och
med 2020-01-01
- Att vid deltagande i rasspecial anordnad av SLK, multipliceras
erhållna poäng med 1,25 poäng. Poäng avrundas uppåt till
närmaste heltal.

Styrelsens motivering: Styrelsen yrkar bifall gällande förslaget om en komplettering av nuvarande
poängnyckel med tilläggspoäng för Excellent med 1p att gälla fr o m 2020-01-01.
Däremot yrkar styrelsen på avslag gällande det sista förslaget då antalet officiella SLK utställningar
kraftigt har reducerats och inte är jämnt spridda över Sverige. Därmed ges inte SRSLs medlemmar i
de olika delarna av Sverige liknande möjligheter att delta i SLKs utställningar.
Mötet beslutade att bifalla det första yrkandet men att avslå det andra yrkandet.
e) Motion: Motion angående information om motionsstopp och kallelse till årsmötet
Motionär:
Hans Balstedt
Yrkande:
- Att SRSLs styrelse åläggs att senast 6 veckor före årsmötet, förslagsvis i
samband med kallelse till årsmötet, genom meddelande i klubbens
publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt
sätt tydligt informerar om motionsstopp, dvs sista datum för inlämning
av motioner till SRSLs årsmöte
- Att stadgeändring genomförs
Styrelsens motivering: Styrelsen håller med motionären om att det finns text i SRSLs
stadgar som borde ändras. Eftersom SKK just nu arbetar med att reviderar
typstadgarna är det dock styrelsens mening att det är bättre att invänta SKKs revision
för att sedan göra en revidering av klubbens stadgar och yrkar därför avslag på
motionen.
Mötet beslutade att avslå yrkandet, men styrelsen får i uppdrag att i god tid lägga ut
information om motionsstopp.

f)

Motion angående inkorsningsprojektet och projektgruppen.
Motionär:
Hans Balstedt
Yrkande:
- Att en tydlig och genomarbetad uppdragsbeskrivning för
projektgruppen för inkorsning tas fram av SRSLs styrelse.
Uppdragsbeskrivningen bör innefatta en utvecklad arbetsbeskrivning
för projektgruppen, projektplan, tidsplan, konsekvensanalys och
budget.
Styrelsens motivering: Styrelsen har redan en arbetsbeskrivning för den tillsatta
projektgruppen tillika med ett tydligt uppdrag och budget. Arbetet har redovisats både i
protokoll, på samtliga rasmöten som klubben har hållit sedan projektet startade. Vidare
är det planerat en artikel i nästa nummer av klubbens tidning om projektet och dess
arbete. Styrelsen vill understryka att gruppens arbete enbart är förberedande och inte
beslutande. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Mötet beslutade att avslå yrkandet men styrelsen får i uppdrag att lägga ut information
om projektet på hemsidan.

19. Övriga ärenden
a) Cattlin Marques från SLKs valberedning informerade om situationen inför SLKs fullmäktige i maj.
Merparten av nuvarande styrelse kommer att ställa sina platser till förfogande och valberedningen
efterlyser nu namn på lämpliga kandidater från SRSL.
20. Mötet avslutas
Mötesordförande uttryckte sin uppskattning över att så stort fokus låg på avelsfrågor och lämnade
därefter över ordet och klubban till SRSLs ordförande Erna-Britt Nordin som tackade
mötesordförande för ett väl genomfört årsmöte och medlemmarna för det förnyade förtroendet.
SRSLs ordförande överräckte också en liten gåva som tack till de styrelsemedlemmar som nu lämnar
SRSLs styrelse efter två års arbete, samt till avgående sammankallande i valberedningen varefter hon
avslutade mötet.
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