SRRS FULLMÄKTIGEMÖTE, PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Fullmäktigemöte

Mötesort

Jönköping

Mötesdatum

2017-04-08

Paragrafer

§1 - §17

År/Mötesnr

-

Närvarande

Se Bilaga 1.

SRRS ordförande Kjell Rörström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§1.

Justering av röstlängd.
Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes. 17 delegater, 5 styrelsemedlemmar och
inga övriga medlemmar var närvarande. För röstlängd se Bilaga 1.

§2.

Val av ordförande för fullmäktigemötet.
Kjell Rörström valdes enhälligt till fullmäktigemötets ordförande.

§3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Jessica Persson att föra fullmäktigemötets protokoll.

§4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.
Mötet valde enhälligt Ingela Wredlund och Linda Fredholm till justerare tillika rösträknare att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll.

§5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
Inga medlemmar utöver delegater och representanter från SRRS centralstyrelse närvarade.
Inga icke medlemmar närvarade vid mötet.

§6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Mötet fastslog att fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst och fullmäktigedelegaterna stadgeenligt
kallade.

§7.

Fastställande av dagordningen.
Mötet beslutade enhälligt att fastställa dagordningen.

§8.

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs
av Jessica Persson. Verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse lades till handlingarna.
Mötet noterade att SRRS resultat 2016 uppgick till 99.402,80 SEK varav 53.766,28 SEK exklusive
lokalavdelningarnas resultat.

§9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Mötet beslutade enhälligt att för ”RRWC 2016” reserverade medel a’ 45.000 SEK, som inte har
behövt utnytjas, ska avsättas i ”SRRS Hälsofond” fr.o.m 2017-04-08 under förutsättning att årsmötet
bifaller styrelsens förslag om upprättande av hälsofond (§17.1). Om årsmötet avslår nämnda förslag
om upprättande av hälsofond så ska dessa medel balanseras i ny räkning fr.o.m 2017-04-08.
Mötet beslutade enhälligt att av den uppkomna vinsten a’ 53.766,28 SEK ska, i enlighet med
styrelsens förslag, 34.433,50 SEK avsättas till kommande domarkonferens.
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Mötet beslutade enhälligt att av den uppkomna vinsten a’ 53.766,28 SEK ska, i enlighet med
styrelsens förslag, 5.000 SEK avsättas i ”SRRS Hälsofond under förutsättning att årsmötet bifaller
styrelsens förslag om upprättande av hälsofond (§17.1). Om årsmötet avslår nämnda förslag om
upprättande av hälsofond så ska dessa medel balanseras i ny räkning.
Mötet beslutade enhälligt att resterande vinst a’ 14.332,78 SEK ska balanseras i ny räkning.
Mötet beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen.
§10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Inga uppdrag har givits styrelsen av föregående fullmäktigemöte.

§11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§12a

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017.

§12b

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Mötet beslutade enhälligt att fastställa styrelsens förslag till rambudget för år 2017, 2018 och 2019.

§12c

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår samt beslut eller beslut att uppdra till
styrelsen om procentuell storlek av återbetalning till lokalavdelning.
Styrelsen föreslog att SRRS medlemsavgifter från och med 2018-01-01 ska vara oförändrade, d.v.s.:


Fullbetalande medlem inom Norden 300 SEK/år



Fullbetalande medlem utom Norden 350 SEK/år



Familjemedlem 100 SEK/år



Valpköparmedlem inom Sverige 0 SEK/första året om personen inte redan är medlem i SRRS.

 Valpköparmedlem utom Sverige 200 SEK/första året
Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, behålla nuvarande procentuella storlek
på återbetalning av medlemsavgift till lokalavdelning vilket är 10 %.
§13.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Då ingen representant från valberedningen var närvarande vid mötet så föredrogs av valberedningens
förslag av sekreterare Jessica Persson.
Till ordförande beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Kjell Rörström för en period om 1 år (nyval).
Till ledamöter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Jessica Persson för en period om 2 år (omval)
- Linda Fredholm för en period om 2 år (omval)
- Johan Ahlenius för en period om 2 år (nyval)
- Joakim Dahlberg för en period om 1 år (fyllnadsval)
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- Mari Levänen för en period om 1 år (fyllnadsval)
- Lisa Zingel har 1 år kvar av sin mandatperiod.
Till suppleanter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja
nedanstående personer att tjänstgöra i angiven ordning:
- Linda Johansson för en period om 1 år (nyval)
- Ann-Sophie Lindman för en period om 1 år (nyval)
- Lilly-Ann Forsman för en period om 1 år (omval)
- Petra Väljä för en period om 1 år (nyval)
§14.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Till revisorer beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Roland Göransson för en period om 1 år (omval)
- Axel Nelén för en period om 1 år (nyval)
Till revisorssuppleanter beslutade mötet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja:
- Ulrika Källse för en period om 1 år (omval)
- Stefan Persson för en period om 1 år (nyval)

§15.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja:
- Reidar Otterbjörk för en period om 1 år (omval)
Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet enhälligt att välja:
- Gurli Eneroth för en period om 2 år (omval)
- Pernilla Johansson har 1 år kvar av sin mandatperiod

§16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
Mötet beslutade enhälligt att omedelbart justera punkterna 13–15.

§17.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som, av medlem eller av
lokalavdelning, anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju veckor
före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge
utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17
kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

17.1.

Upprättande av hälsofond för Rhodesian Ridgeback
För ärendet i sin helhet se Bilaga 2.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla förslaget i sin helhet.

SRRS ordförande Kjell Rörström tackade alla närvarande och förklarade fullmäktigemötet avslutat.
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD
Camilla Olofsson
Jessica Ekstrand
Kristina Fält
Magnus Lundberg
Margareta Lantz
Ulrika Hall
Helena Wassén
Malin Holgersson
Titti Jansson
Hanna Karlsson
Ingela Wredlund
Izabella Ahlberg
Malin Netterbladt
Lena Sköld
Madelaine Rörström
Eva Bryntse
Hélène Lewinter

SRRS/Södra
SRRS/Södra
SRRS/Södra
SRRS/Södra
SRRS/Södra
SRRS/Södra
SRRS/Västra
SRRS/Västra
SRRS/Västra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Östra
SRRS/Norra
SRRS/Norra

NÄRVARANDE MEN EJ RÖSTBERÄTTIGADE
Jessica Persson
SRRS/C
Kjell Rörström
SRRS/C
Linda Fredholm
SRRS/C
Mari Levänen
SRRS/C
Margareta Lantz
SRRS/C
Reidar Otterbjörk
SRRS/C

Suppleant
Delegat
Suppleant
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat

Ersätter delegat Henrietta Lindqvist
Röstberättigad fr.o.m §17.

Delegat SRRS/Södra fr.o.m §17.
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BILAGA 2, UPPRÄTTANDE AV HÄLSOFOND FÖR RHODESIAN RIDGEBACK
Nedanstående förslag lämnas SRRS Fullmäktigemöte 2017 av SRRS Centralstyrelse.
Bakgrund
I syfte att främja avel av fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar bidrar SRRS, oftast genom
information och rekommendationer via SRRS Avels- och hälsokommitté, till uppfödarnas arbete med
rasens hälsa. För att ytterligare kunna bidra rent konkret till hälsoarbetet inom rasen lämnar SRRS
Centralstyrelse härmed nedanstående förslag.
Förslag
SRRS centralstyrelse yrkar:
1) att SRRS fr.o.m 2017-04-08 upprättar en så kallad ”Hälsofond” enligt följande:
a) Hälsofonden syftar till att ekonomiskt kunna bidra till bibehållande eller förbättring av rasens
hälsa i Sverige genom prioriterade hälsoprojekt eller hälsorelaterade områden som utses
baserat på hög förekomst och/eller hög allvarlighetsgrad inom rasen i Sverige.
b) Fonden förvaltas av SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK), eller vid frånvaro av
sådan kommitté av SRRS centralstyrelse, som årligen ska utse hälsoprojekt eller
hälsoområden där det utifrån kriterierna ovan anses vara gynnsamt för rasen i Sverige som
helhet att bidraga ekonomiskt för att nå framsteg eller få ökad kunskap i hälsofrågor.
c)

SRRS/AUK ska årligen utarbeta riktlinjer för inom vilka områden som bidrag kan medges, i
vilken omfattning samt hur bidrag ska ansökas och utbetalas. Riktlinjerna ska godkännas av
SRRS centralstyrelse.

d) SRRS/AUK medges att bevilja bidrag a’ totalt 10.000 SEK per år inom ramarna för
reseverade medel. Vid önskemål om beviljande av bidrag därutöver krävs dokumenterat
godkännande av SRRS centralstyrelse före beviljande.
e)

Varje beviljat bidrag ska dokumenteras i SRRS/AUKs mötesprotokoll och dokumentation ska
tillställas SRRS centralstyrelse senast i december innevarande år.

f)

För beviljande av bidrag måste hundägare medge att SRRS utan förbehåll får ta del av
hälsoinformation för vilket bidrag lämnats och om applicerbart tillåta att informationen införs
i SRRS Avelsregister.
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