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Mötets öppnande
Ordförande Annika Janson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet för öppnat

§1

Justering av röst!ängden

Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 25 röstberättigade medlemmar var närvarande.

§2

Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Elisabeth Lev6n.

§3

S§relsens anmälan om pr,otokollförare för mötet

Styrelsen anmälde Jeannette Lindblad till protokollförare för mötet.

§4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
ordföranden skall justera protokollet.
Tilljusterare tillika rösträknare valdes Jörgen Oinonen och Mats Carlsson.

§5

Beslut om lrärvaro- och lrttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

Närvarolistan gicks genom och godkändes av mötet.

§6

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Kallelsen har varit publicerad iWhippetbladets julnummer, nr 147, på hemsidan samt på klubbens sida på
Facebook. De nårvarande medlemmama fann att mötet varit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt liggande förslag.

§8

S§relsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Genomgång gjordes av verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.
Sammankallande för Avelskommitt6n redogjorde för hur arbetet med avelsfrågor fortgår. MS-dokumentet ska
uppdateras och vara klart hösten 2017. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen och lades till handlingarna.

§9

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Resultat- och balansräkningen fastställdes och uppkommen vinst på SEK 395,96 skall överföras i ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
styrelsen.
Föregående klubbmöte gav inga uppdrag till styrelsen.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för s§relsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret.
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§12

a)

Beslut om styrelsens förslag

till verksamhetsplan

Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

b)

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen harföreslagit oförändrade avgifter. Mötet beslutade ienlighet med styrelsens förslag.

c)

Beslut om styrelsens förslag til! rambudget
till rambudget gicks igenom. Mötet fastställde budgeten tör

Styrelsens förslag

2017, enligt styrelsens förslag.

§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
§8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande
Till ordförande på ett år valdes: Elisabet Janzon. Beslutet var enhälligt.

Ordinarie ledamöter
Till ordinarie ledamöter på wå år valdes:
Jeannette Lindblad (omval)
Marie Gellerstam (omval)
Sofia Sandström (omval)
Anna-Karin Wid6n (omval)

Suppleanter
Till suppleanter på ett år valdes:
Kristina Jansson (omval)
Desire6 Pont (nyval)
Su

ppleanternas tjänstg öringsord ning beslöts vara som f öljer:

1. Kristina Jansson

2. Desire6 Pont

Ordinarie ledamöter med et{ år kvar:
Kicki Sandell

Marie Eriksson
Kristin Kristvinsdöttir

§14 Val av två revisorer och två revisonssuppleanter enligt §9 i stadgarna
Till ordinarie revisorer på ett år valdes:
Conny Croneryd (omval)
Mats Carlsson (omval)
Till revisorssuppleanter på ett år valdes:
Elisabeth Lev6n (suppleant för Conny Croneryd)(nWal)
Anna-Lena Munkvall (suppleant för Mats CarlssonXomval)

§15 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna
Till sammankallande i valberedningen på ett år valdes:
Petronella Lönnborg (1 år)
Till ledamot i valberedningen valdes:
Renata Petronio (nWal) (2 år)
Ledamot i valberedningen med ett år kvar
Christer Vik
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§16 Beslut om omedelbar justering av §§ 13-15
§§ 13-15 förklarades av

årsmötet som omedelbart justerade.

§17 övriga ärenden (motioner och förslag)
Förclag
Svenska Whippetklubbens styrelse har från SvVVHS fått i uppdrag ändra Svenska Whippetklubbens typstadgar

och ge det som förslag på Svenska Whippetklubbens årsmöte den 25 mars 2017.
Svenska Whippetklubbens styrelse lägger fram förslag på nya §pstadgar för Svenska Whippetklubben. S§relsen

begära direktjustering på denna fråga, så typstadgarna kan börjar gälla omedelbart.
S§relsens förslag på nya typstadgar för Svenska Whippetklubben antogs och förklarades av ett enhälligt årsmöte
som omedelbart justerade. Typstadgarna börjar gälla direkt.

Motion
motion har inkommit till styrelsen, där förslagsställarna vill att Trippelpriset utökas med Nosework, godkänt
doftprov klass 1 samt Frees§le/Heelwork To Music, uppflyttningspoäng från klass 1 blir meriterande för
Trippelpriset. Motionen anses besvarat, då styrelsen redan hartaget beslut om att utöka Trippelpriset med både
Nosework (beslut 2017-01-15) och Freestyle/Heelwork To Music (beslut 2017-03-15). Styrelsen är av den åsikten
att fcirändringar i kriterier för Trippelpriset bör tas genom beslut i styrelsen för att ge ett mer flexibelt arbete och
större möjlighet till ändringar under pågående verksamhetsår.
En

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade för visat intresse och lämnade över till klubbens ordförande. Klubbens ordförande
förklarade mötet för avslutat
Efter mötets avslutande avtackades de avgående s§relsemedlemmama samt att det delades ut diplom till de
hrrndar som erhållit Trippelpris.

Vid protokollet

Elisabet Lev6n

Av mötet

Mats Carlsson
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