Skåne läns kaninförenings höststämma
Lördagen 25 oktober 2008 Spillepeng Arlöv
Närvarande: Berth Andersson, Emma Larsson, Erika Andersson, Martin Härle, Anders
Olsson, Carl-Gustav Sandelin, Ulla Larsson, Erica Andersson, Linda Börjeståhl, Susanne
Svensson, Lars Svensson, Petra Skov-Pedersen, Emma Pettersson, Henry Persson, Tommy
Johansson, Marianne Johansson, Anders Antin, Pentti Ristinmaa, Carin Öhman, Margret
Karlsson och Kjell-Arne Åkerma.
§ 1.

Stämmans öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Inledningsanförande hölls av Berth Andersson där han
delgav stämman sin oro över att vi i länet har ett vikande medlemsantal och färre utställda
djur. Berth berättade om länets styrelses planeringskonferens och arbetet under denna.
§2

Föredragningslistans godkännande

Dagordningen lästes upp och godkändes av stämman.
§3

Stämmans utlysande

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

Linda Börjeståhl och Erika Andersson valdes till justerare.
§7

Justering av röstlängd

12 ombud utgör underlag för eventuella voteringar.
§8

Styrelse- och revisorarvode för 2009

Arvodet är oförändrat för styrelse och revisorer.
a) Milersättningen följer riksskatteverkets regler.
b) Länets påslag på medlemsavgiften förblir oförändrat.

§9

Avsättning till fonderna

Styrelsen kommer inte avsätta något till fonderna utan föra över motsvarande 1500 kr per år
till burfonden för underhåll och reparation. Margret föreslog en grillning eller fika i samband
med burrenovering för att dra fler medlemmar. Stämman tackade för initiativet. Kjell-Arne
Åkerman erbjöd plats till burarna i Fru Alstad. Beslutet hänskjuts till styrelsen och ett
definitivt beslut tas vid länets årsmöte.
§ 10

Verksamhetsplan för år 2009

Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes. Diskussion angående jordbruksverkets kurs
hölls. Alla lokalföreningar ska tillskrivas med en förfrågan gällande intresse för att gå
jordbruksverkets kurs. Eventuellt görs förfrågan via Kaninuppfödaren.
§ 11

Motioner och skrivelser

Inga motioner eller skrivelser inkomna.
§ 12

Budgetförslag år 2009

Budgetförslaget föredrogs och godkändes.
§ 13

Samverkan – samarbete - organisation

Länets styrelse lade fram sitt förlag gällande tre resursgrupper som riktar sig mot utställning,
fortbildning och medlemsvärvning. Valberedningen får i uppdrag att undersöka om det finns
personer som kan ingå i grupperna. Vid årsmötet tas frågan upp och ett definitivt beslut
angående resursgrupper tas.
§ 14

Deltagande i LBH 2009

Stämman beslutade att inte deltaga i LBH 2009. Stämman tillskriver ordförande i LBH med
frågan om organisationen skall försätta eller likvideras.
§ 15

Vårsutställning 2009

Länets förslag är att vi försöker anordna en utställning i anslutning till Skurups marknad
första helgen i juni. Stämman beslutar att möjligheten skall undersökas. Stämman utsåg Carin
Öhman som utställningskommissarie.
§ 16

Övriga ärenden

Kjell-Arne tog upp frågan gällande märkning av kaniner. Frågan ägs av Sveriges
Riksförbund. Skåne läns kaninförening och lokalföreningarna får avvakta nya direktiv.
Ulla berättade om jubileumsfesten som skall hållas i samband med jubileumsutställningen och
om medaljerna.
Lars Svensson informerade om jubileumsutställningen.

Till följd av höjd medlemsavgift kommer medlemsantalet med största sannolikhet att sjunka.
Lunds kf kommer att reduceras kraftigt efter årsskiftet då medlemmarna går över till en
förening utanför Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund.
§ 17

Avslutning

Ordföranden tackade för ett trevligt möte och förklarade höststämman för avslutad.

______________________________
Ordförande, Berth Andersson

_______________________________
Sekreterare, Emma Larsson

______________________________
Justerare, Erika Andersson

_______________________________
Justerare, Linda Börjeståhl

