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ProtokoII脆rt vid Svenska Ag航yklubbens訃sm6te

lardagen den 17 mars 2018

§1書Årsm絢はt坤pnas
Ord簡略nde Christianne Simson 6ppnade訃smatet kI lO.1与.

§2. Justering av塙stl菖ngd

Årsmるtet besI6t a龍fastst訓a rるs鵬ngden胡37 r6stbe「紬igade medIemmaL

§3. Va霊av ord椅rande椅r arsm6tet
valberedningens胎rsIag制ordforande胎r matet var Per‑Inge 」ohansson書Årsm6tet bes記t a龍V判a
Per‑1nge 」ohansson軸ord胎rande胎r arsmatet.

§4書Sty唯Isens anm割an om protoke!陥輪re wid計em6tet
StyreIsen har anm割tしena Holmqvist som protokoI陥「are vid arsm6tet書

§5. ¥ねI av t塙ju§terare SOm tillsamman§ med m6teso巾経略nde ska justera protoめIlet samt 5ven
血ngera som ri5郭略knare.
Årsm故et besI6t a龍V即aしinn Magnusson och Malinしarsson som justerare och t輔ka r6str氷nare.

§6. BesIut om n5「va調職OCh y龍rande哨競蹄「utom klubbens medlemmar
Å「smatet besI6t a龍en person (denna va「 ansvarig筒r lokalen) hade n訃varo och y耽rander着龍.

§7. F略ga om arsm翫et囲vit s掲dgeenIigt u叫st
Årsm6tesdatum pu輔ce輪des den 17 januari pa hemsidan och pきFacebook. Årsm6tet beslat a龍
m6tet輔vit utlyst i e輔ghet med stadgarna.

§8. Fastst副書ande av dagordningen

Årsm6tet besI6t a龍fastst訓a dagordningen med t鵬gg a競under §18 behandla inkomna motioner

§9. Sty鳩Isen§るrsredovisning med balan§置OCh唯SuItatr§kning samt唯Visoremas be略龍else
M6tesordf6rande gick igenom verksamhetsber弛eIsen rubrik for rubrik. F6reningens kass計Sven

ÅfeIdt gick鳴enom baIans och res亜atrakningen. Beda revisorema hade lamnat in
revisionsber誹telser och vid arsmatet s訓謎te revisor 」onas ErIandsson upp sin ber釜龍else. 」onas

PaPekade ,dるdet funnit Iedamater med d軸g na冊arO Pa m6tena vikten av a龍Vara nきrvarande om
man tagit pきsig en pIats i sty「e霊sen裏」onas tog aven upp faran med a龍ha Iedam6te「 i styrelsen

narvarande via uppkoppIing pきIank eIler liknande pa styreIsem軌ena.

§10.由StSt割Iande av baIans‑ OCh鵬Su霊tatr5kning samt beslut om e輔gt dessa uppkommen vinst

el霊er椅「書u筑
Årsmatet besl統a龍fastst訓a balans‑ OCh resuItatr氷ningen oc旧ata 6ve「掩ra res亜atet i Iapande

略kning.

§11. Sty唯Isens rappo競Om de uppdra蜜悔regaende 3rsm6te givit tilI sty「eIsen

Styrelsen hade fatt i uppd「ag fran俺regaende計sm醜e a龍under計et utreda v冊a konsekvenser e龍
bo忙agande av ansakningsperioderna skulle kunna偽. StyreIsen har fu冊引jt uppdraget och
redovisade de龍a,馴and annat sa har fIera enkater skickats ut胡domare, t5vIingsIedare och

arrang6reL Styrelsen har tagit besIut a龍f o m l/5 2018 s喜ska en tき刷ing vara sy輔g i SAgiK t割vling i

minst tre manader innan forsta t訓ingsdag. M争jIiget a龍Iagga軸k書asser komme「 a龍finnas men inga
dispenser ges for nya t訃砧nga古了
や
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§12置Beslut om an§拘rSf軸et埼r sftyreIsen
Årsmるtet bes16t i e輔ghet med revisorernas皿alande bev嘩den avg託nde styreIsen ansvarsfrihet

f6r verksamhetsaret 2017.

§13. a) Beslut om styrelsens筒rslag軸verksamhetsplan
¥ferksamhetspIanen gicks igenom rubrik for rubrik. Under rubriken筒「 Ta湘ng sa gors e龍t潤gg vad
g訓er Rasfesti¥個Ien. Årets arrang軌av Rasfestivalen vi冊a e龍Samarbete med SAgiK脆r arrangemang
2019. I verksamhetspIanen saknas SKKs p「Pjekt avseende avtalsansIutna ha帽r

b) BesIut om styrelsen§筒rslag t網輪mbudget

M枕esordforande筒「edrog kommande periods budget och gav dsmatet m6jIighet a龍St訓a f「鵠Or副
k寒ubbens kass翫Årsm6tet 6nskar att軸n誌ta計specificera och ty輔ggo輪Vad som ing割r i 6vriga
kostnade意Årsm彊t besIutade a龍b圃Ia styreIsens forsIag制rambudget.

C) BesIut om a唯輯er埼「 kommande verksamhets計
Årsm6tet bes16t att medlemsavg肺en樽r 2019 ska vara o塙r軸drad, dvs 150 kr

§14. Bes書ut om an輪書ledam6ter samt va寒av ordinarie Iedama畦r och suppIeanter i sty嶋Isen enligt §

8 i S館iKs stadgar samt beslut om supp書eantema§ 1韓nstg6「ingsordning.
¥ねIberedningens絡rsla蜜presenterades av Eva Persson, a龍Styre喜sen under verksamhets計et 2018 ska
bestきav ord俺「ande samt 6 ordinarie Iedam6ter och 4 suppIeanter som tidigare. Årsmatet hade inget

a龍erinra t紺de龍a.

¥ねIberedningens forsIag var a耽Ordf6rande skuIIe v判as pa tv昌割o Lena Dyrsmeds椅resIog a龍

ord筒rande skuIle v判as pきe龍轟Årsm6tet besI6t om 6ppen votering. R6stningen ut樹I a龍22

r6stade胎r val av ord樽rande pa e競れoch l与r6stade椅「 va霊av ordf卸ande pきtv講t Årsm6tet bes15t

d計med a龍Ord椅rande ska v却as p昌e龍台東

V割av ord筒rande hade va置beredningen俺reslagit omval av Christianne Simson置F6rslag inkom pa

Y龍e描gare en person, Thomas 」urきhn. Sluten votering gav Ch「i錨anne S血son 19 r謎ter och Thomas

」u庵hn 16 「るSte購

Årsm6tet bes16t vaIja Ch「istianne Simson軸ord俺rande総r e糠轟
Christianne Simson st訓de senare unde「計sm6tet sin plats胡筒「fogande viIket inneba「 a櫨計sm6tet

ist劉et besl釦v軸a Thomas 」u蒔hn som ordf6rande pきe龍轟

准lberedningens f6rslag t剛edam統er var Sven ÅfeIdt, Fredrika 」onasson och Krister Andreasson.

Y龍e硝gare forsIag inkom p昌Linn Magnusson och 」ose軸M割man. S書uten votering gav resuItatet: Sven
ÅfeIdt 30 rdsteL Kriste「 Andreasson 30 r6ster Linn Magnusson 23 r6ster Fredrika 」onasson 20 r6ster

OCh 」osefin M割man 8 r6ste意Vid denna r6stning gick 」oakim Persson in som r謎t略knare e龍ersom
しinn Magnusson var foresIagen som Iedamot men samtid頓VaId som justerare och r6str款nare vid

de龍a棚6te.

Årsm6tet besl軌v却a Sven Åfeldt, Krister Andreasson samt Linn Magnusson som ledamate「 p昌t¥庵計

Vardera.

¥ねlberedningens forsIag pa suppleanter varしena HoImqvist, 」osefin M割man,しisa H計dne och Rosie

Dah藷
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Årsm6tet besIdi v判a suppleanter pa e龍計vardera enI頓Va!beredningens forslag. Årsmatet besI6t

a糠箪nstg6ringsordningen for suppleanterna ska vara i den ordning de訃upprきknade e輔gt ovan.

Resultat av vaI t帥ny sty「else椅「 2018 e輔gt樹jande:

Ord筒rande p昌1 g亘Thomas 」ur6hn (nyvaI)

Ledamot pき2轟Sven Åfeldt (om淵I)
しedamot pき2轟Krister Andreasson (nyvaI)

しedamot p昌2到y Lim Magnusson (ny油I)

Suppleant p昌1到yしena Holmqvist (omvaI)

SuppIeant p急1 a巾OSefin M割man (OmvaI)

Suppleant p至1到yしisa H計dne佃mva霊)
SuppIeant p釜1到v Rosie Dahle (nYVaI)

§15. ¥ねl av請a reviso嶋r OCh tv§ revisorssupp書eante「 enI頓§ 9 enIigt SAgiKs stadga「
Va寒beredningens飴rslag pa reviso「er var HeIene WalIs胎r (nyval pき1計) och Clas Pe櫨ersson tomval

Pa l綱OCh som reviso「suppleanter Pau霊蹄urehag (nyvaはれ) och Ann軸ksson (寄m淵I l綱

Årsm6tet besla両§lja Helene W副sk計och Clas Pe龍ersson som revisore「 pa e龍計vardera.

Årsm6tet besIat v却a Paul Bjurehag och Ann帥ksson som revisorssupp霊eanter p昌e龍計va「dera.

§16. ¥ねI av valbe嶋dning enIigt § 10 i S/噌Ks stadgar

¥ねIberedningens forsIag var Anna K訓, Sammanka=ande p急e龍計(omvaI).

Årsmatet bes16t vaIja Anna K訓som sammank訓ande p喜劇きr

Valberedningens絡rsIag t冊edamot var Per‑1nge Ekstr6m pさtvき釦くnyval)書
Ytte輔gare forsIag inkom pるperson t紺va霊beredningen, Åsa Emanuelsson章6ppen r5stning mellan Åsa

EmanueIson och Per‑Inge Ekstr6m gav resuItatet:
PeトInge Ekstrるm 12 r6ster och Åsa EmanueIsson 9 r6ster

Årsm6tet bes胎t v郵a Per‑!nge Ekstr6m t剛edamot i vaIberedningen pa t¥庵ar

§17. Bes霊ut om omedelbar juste「ing av punkterna 14書16

Årsm6tet besI軌a請omedeIbart justera § 14‑16.

§18.軌riga 5renden som av stYrelsen h翫§k担tits軸かsm6tet e睦r som senast fy輪veCtor埼re
計sm6tet anm割ts tiIl sty惟Isen
T帥計smatet hade 9 motioner inkommit som styrelsen behandlat och sva「at pa. Motionema och
StyreIsens svar har presenterats i arsm6teshandIingarna ca en vecka絡re arsm6tet.

Motioner fran Linn Magnusson:
1. SIopa割dersg略ns椅r r5str純. Styrelsen yrkar a龍motionen avsl泰.
Årsm6tet besIat avsIag e輔gt styreIsens yrkan men uppdrar at styreIsen a慣Verka i motionens anda,
●"

dvs sIopa割dersgrans椅r r6str純.

2. SM重職gIe「 pa計sm6tet. Styrelsen yrkar a龍motionen

a諦
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Årsm6tet bes胎t avsIag enlig[ styreIsens yrkande.

3. Agi霊ity, e職del av riksidro調膳悔rbundet. Styrelsen y「ka「 a龍motionen b脆Iles.
Årsm筑et bes胎t a龍motionen bifaIles enliet styrelsens yrkande.

4. Standa「dise輪t til書v§gag台ngss誹t vid inmatning av hunda購Styrelsen yrka「 a龍motionen avslas.
Årsm6tet bes16t avsIag e輔gt styreIsens yrkande men uppdrar雑§tyrelsen a龍ta fram bra r脚injer

Samt en ut軸dningsplan vad g訓er inm誹ning av hundar

5章Land§書agsu馳gningsreg書er fasts髄!Ida l計innan. StyreIsen yrka「 pきa龍motionen avs賂s.
Årsm6tet bes胎t avsIag enl頓StyreIsens yrkande men uppdrar at styrelsen a龍Verka俺r a龍
u龍agningsreglerna ska vara fastst訓da l計innan.

6書Utredaめnsek唯nSe「na a龍d6ma anh軌iga. Styrelsen yrkar p昌a龍motionen avsほs.
Årsm6tet besl統avslag e輔gt styreIsens yrkande men潮a競Styrelsen ska verka i motionens anda, dvs
utreda konsekvenserna av att d6ma anhるriga.

Motion f庵n CaroIine M釜hler:

Dispens筒r agi書i叩Omare. Styre番sen yrkar a龍motionen avsI誌.
Årsm6tet besI筑avsIag e輔gt styreIsens yrkande.

Motioner fr急n Lena Dyrsmeds:

1書Åndri巾g i stadgar/o巾悔輪nde. StyreIsen yrkar att motionen avsI誌.
Årsm6tet besIat avsIag e輔gt stYrelsens yrkande.

ま. 0競椅r arsm6te. Sty「eIsen yrkar a龍motionen avsI誌.
Årsm6tet bes16t avsIag e輔gt styreIsens yrkande.

§宣容.聞き章さ章avs書櫨鞄S
髄nyvalde ordforande inte var narva「ande sa avsIutade計sm6tets ordf6rande matet kI 1345.

Lena HoImqvist
M6tesord胎rande i

M6tessekretera re

国園田
Malinしa膳Son
」 ustera re
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