Skåne läns kaninförenings höststämma

Lördagen 27 oktober 2007 Spillepeng Arlöv

Närvarande: Ann Åkesson, Susanne Mannerfalk, Erika Andersson, CarlGustav Sandelin, Lars Svensson, Susanne Svensson, Tommy Johansson,
Marianne Johansson, Martin Härle, Kerstin Fransson, Roland Karlsson, Pentti
Ristinmaa, Henry Persson, Berth Andersson, Emma Larsson, Kjell-Arne Åkerman, Anders
Antin
§ 1.

Stämmans öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat. En parentation hölls för Henry Kristiansson och Verner
Olsson.
§2

Föredragningslistans godkännande

Dagordningen lästes upp och godkändes av stämman.
§3

Stämmans utlysande

Lokalföreningarnas fick kallelsen i tid, men handlingarna kom sent. Stämmans utlysande
godkändes.
§4

Val av ordförande till dagens förhandlingar

Berth Andersson valdes till att leda dagens förhandlingar.
§5

Val av sekreterare till dagens förhandlingar

Emma Larsson valdes till sekreterare.
§6

Val av två justerare tillika rösträknare

Susanne Mannerfalk och Lars Svensson valdes till justerare.
§7

Justering av röstlängd

13 ombud utgör underlag för eventuella voteringar.
§8

Styrelse- och revisorarvode för 2008

Arvodet är oförändrat för styrelse och revisorer. Milersättning som följer riksskatteverkets
regler.
§9

Avsättning till fonderna

Styrelsen kommer att säga upp försäkringen för burarna och istället föra över motsvarande
1500 kr per år till burfonden för underhåll och reparation.
Höststämman informerades om att föreningen investerat i en dator.

§ 10

Verksamhetsplan för år 2008

Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.
§ 11

Motioner och skrivelser

Ordförande läste upp motioner till Riksförbundet gällande resefördelning vid
Förbundsstämma samt bristerna vid arbetet med officiella kaninhoppningstävlingar.
Höststämman ställde sig bakom motionerna.
En kompletterande motion ang. hoppdomareutbildning till nästa Förbundsstämma
föreslogs. Styrelsen fick i uppdrag att skriva en ny motion utöver den befintliga.
§ 12

Budgetförslag år 2008

Lars Svensson föreslog att Skåne Län sänder ett ombud till Förbundsstämman.
Tommy Johansson yrkade enligt styrelsens förslag att ej sända något ombud.
Höststämman beslutade enligt Tommy Johanssons yrkande.
Budgetförslaget föredrogs och godkändes. Stämman gick på styrelsen förslag att inte skicka
något ombud till Förbundsstämman 2008.
§ 13

Utbildning inom länet

Skåne läns styrelse ska se över möjligheterna att anordna jordbruksverkets kurs. Styrelsen har
också för avsikt att hålla i en kurs med grundläggande kaninkännedom och Tyskland som
kaninnation.
§ 14

Deltagande i LBH 2008

Stämman enades om att avvakta fram till årsmötet för att där ta ett slutgiltigt beslut angående
medverkan i LBH 2008.
§ 15

Vårstämman 2008

Styrelsen tar upp det och försöker ordna en lämplig plats i samband med styrelsemötet i
anslutning till Abelssons minne. 29 mars är det preliminära datumet.
§ 16

Övriga ärenden

Styrelsen arbetar vidare med planeringen inför vårutställningen 2008.
Information lämnades beträffande Skåne Läns bussresa till Bundesschau i Bremen
§ 17

Avslutning

Ordföranden tackade för ett trevligt möte och förklarade höststämman för avslutad.
______________________________
Ordförande, Berth Andersson

_______________________________
Sekreterare, Emma Larsson

______________________________
Justerare, Susanne Mannerfalk

_______________________________
Justerare, Lars Svensson

