Årsmöte för Svensk fjällrasavel
20180703
Älvstagården, Jättendal
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Ordförande Karl Gunnar Ekeberg (KG) hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen fastställdes.
Röstlängden fastställs när det är befogat.
KG valdes till ordförande för stämman.
Elena Lantz valdes till sekreterare för stämman.
Som justerare tillika rösträknare valdes Mårten Dahlberg och Gunnar Persson.
Kallelse till stämman har skett genom annons i tidningen och hemsidan och mötet
ansågs vara behörigen utlyst.
8. Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
9. Vice ordförande Robert Eklundh redogjorde för styrelsens ekonomiska bokslut för
2017.
10. Revisionsberättelsen lästes upp och mötet beslutade att den kan läggas till
handlingarna.
11. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna.
12. Angående budgetdiskussion så hade Robert Nilsson ett par förslag för att inte dränera
kassan då 2017 hade ett minusresultat på ca 53 000:-.
Stämman beslutade utifrån dem att tidningen Fjällkon ges ut med ordinarie 4
nummer i år (2018) men från 2019 kommer den ut med två nummer per år.
Vi ska också försöka använda hemsidan mer för att förmedla information.
13. Ersättningen till styrelsen och revisorerna beslutades att vara oförändrade.
14. Val av styrelseledamöter:
Robert Eklundh omvaldes som styrelseledamot
Anders Jonört blev vald som ny styrelseledamot istället för Anna Axelsson som avböjt
omval.
Anders Söderberg omvaldes som suppleant.
Emma Heed blev vald som suppleant på fyllnadsval på ett år.
Madelene Dackmar blev vald som suppleant på fyllnadsval på två år.
15. KG Ekeberg omvaldes som ordförande för ett år.
16. Val av revisor och suppleant
Omval på Tove Klackenberg som revisor.
Nyval på Charlotte Mårtensson som revisorssuppleant.
17. Val av valberedning
Anna Jansdotter, Robert Nilsson och Jan Erik Spånberger som ordinarie samt Birgitta
Åberg som suppleant.
18. Stämman beslöt att styrelsen utser ledamot i den av JBV utsedda huvudmannen för
avelsorganisationerna (Växa Sverige).
19. Stämman beslöt att styrelsen utser ombud till Växa Sveriges årsstämma
20. Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad.
21. Det hade inkommit två motioner.
Ivan Eriksson presenterade motionen från fjällnära kommittén.
Den antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Robert Nilsson presenterade sin motion angående regler för tjurmödrar.
Den antogs med tillägg om möjlighet till dispens i särskilda fall. Det är styrelsen som
tar beslut om eventuell dispens.
22. Övriga frågor.
Andrea Petitt ville uppmuntra alla att komma med kommentarer/kritik/uppmuntran
om hennes forskningsarbete. Vi fick ett utkast på detta på föreningsinformationen i
måndagskväll.
Atle Meås (STN-föreningen, Norge) tackade för att de fick komma på stämman.
Nästa års stämma kommer anordnas i Norge.
23. Thomas Lundholm tackades för en mycket trevlig stämma och mötet avslutades.
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