Årsmöte lördagen den 10 mars 2012 på Wigénshuset i Tranås.
26 medlemmar närvarande, från styrelsen närvarade Annika Pettersson, Håkan Blidberg, Marie
Rydin-Alveskog, Åsa Wennerfors, Magnus Jacobsson och Göran Carlson.

1.

Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet. Annika Pettersson hälsade
alla välkomna och öppnade mötet. Till ordförande för mötet valdes Hans Rocén, till
v.ordf. valdes Annika Petersson.

2.

Fastställande av röstlängd. Närvarolista skickas runt för påskrift. När behov
uppkommer kontrollerar kassören närvarande mot medlemsmatrikeln.

3.

Anmälan av styrelsens val av protokollförare. Till att föra protokoll valdes Marie
Rydin-Alveskog.

4.

Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Till
justerare valdes Marie Greklid, och Kjell Nilsson Gotland.

5.

Fråga om årsmötet behörigen utlysts. Kallelse utskickat den 2,5 vecka före
utsatt tid. Kallelsen godkändes.

6.

Årsredovisning, föreningens förvaltningsberättelse och bokslut. Åsa
Wennerfors redovisade räkenskaperna för år 2011. Resultatet blev + 5486 kr. Håkan
informerade om avelsrådets arbete. Verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen
och bokslutet godkändes och lades till handlingarna

7.

Revisorns berättelse. Kassören läste upp revisorns berättelse. Revisorn var nöjd
med redovisningen och styrelsens verksamhet. Hon rekommenderade ansvarsfrihet
för styrelsen.

8.

Fastställande av resultat och balansräkning. Den fastställdes och lades till
handlingarna.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Enligt revisorns förslag
beslutade mötet att föra över årets vinst till ny räkning och att ge styrelsen
ansvarsfrihet.

10.

Bestämmande av ersättning till föreningens funktionärer. Beslutades att
bilersättning utgår enligt statlig norm, den skattefria delen, med 18,50kr/mil, och
oförändrad ersättningarna på 10 000 kr, till styrelsen att fördela inom sig och till de
andra råden och kommittéerna.

11.

Anmälan av plan och budget för föreningens verksamhet. Åsa föredrog
verksamhetsplanen och budgetförslaget. Styrelsen beslutar enligt plan och budget.

12.

Beslut om föreningens medlemsavgift. Två förslag kom upp, valberedningens
oförändrad avgift dock förslag på 100kr i medlemsavgift och 200 kr i serviceavgift.
Och Inger Monson-Bark förslag yrkade på oförändrad avgift, men hela 300 kr som
medlemsavgift . Mötet beslutade om 300 kr i medlemsavgift, för år 2013.

13.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
balansräkningen. Årets vinst balanseras i en ny räkning.

14.

Val av styrelseordförande, och ledamöter. Annika Pettersson och Annika Lindh
avgår. Magnus Håård, valdes till ordförande på 1år, omval av Åsa Wennerfors på 2
år, omval av Marie Rydin-Alveskog på 2 år, nyval av Jannike Voest på 2 år.

15.

Val av revisor och revisorssuppleanter. Omval Gunborg Bringevik som revisor.
Omval av två suppleanter; Sven Gummesson och Stefan Josefsson

16.

Val av en ledamot i valnämnden och val av sammankallande. Nyval av Annika
Pettersson, Carina Carrol är sammankallande. Inger Monson-Barck har avsagt sitt
uppdrag. Mötet utsåg styrelsen till att utse en 3:e person till valberedningen.

17.

Ärenden som styrelse, avelsråd, marknadsföringsgrupp eller servicebolag
lämnat till årsmötet. Inget ärende har inkommit.

18.

Medlemsmotioner. Ingen motion har inkommit.

19.

Övriga ärenden. Annika Pettersson informerade att styrelsen tänker köpa in ett
Gotlandsfårskinn och skänka detta till princessan Estelle.

20.

Årsmötets avslutande. Annika Pettersson avtackades som avgående ledamot samt
tackade mötesdeltagarna, och avslutade mötet.
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