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Svenska Lapphundsklubben
Södra Distriktet
Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 20 mars 2016.
Plats: Svedala Brukshundklubb
§ 16-1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström häslade välkommen och öppnade mötet.
§ 16-2. Justering av röstlängden. Lista skickades runt för justering av röstlängd.
§ 16-3. Val av ordförande för mötet. Till mötesordförande valdes Gunnar Wallin.
§ 16-4. Styrelsens anmälan om prokollförare vid mötet. Camilla Lindberg föreslogs av styrelsen och godkändes av mötet. 
§ 16-5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordföranden skall justera protokollet. Anna Ziegler och Cecilia Åkesson valdes till dessa två mötesuppdrag.
§ 16-6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. Mötet beslutade att gäster har yttranderätt i sakfrågor. 
§ 16-7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Årsmötet har utlysts med datum i tidningen Lapphunden nr 4/2015. Datum, plats och tid utlysts på hemsidan, och via SLK Södras facebooksida. En medlem reserverade sig ang denna punkt då vägbeskrivning saknats i tidningen. 
§ 16-8. Fastställande av dagordningen: dagordningen fastställdes.
§ 16-9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultatuträkning samt revisorernas berättelse. Årsmötet godkände årsredovisning av balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse och lägger dessa till handlingarna. 
§ 16-10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. Årsmötet fastställde att distriktet under verksamhetsåret gjort en vinst om 2 271,08 kr. 
§ 16-11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. Inga uppdrag från 2015 årsmöte. 
§ 16-12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
§ 16-13. 
a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för 2016 godkändes.
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Efter att medlemmarna på årsmötet fått möjlighet att ställa frågor antogs den föreslagna rambudgeten. 
c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. Distriktet har inte tidigare år tagit ut några egna avgifter från medlemmarna, och har inte för avsikt att göra detta under kommande år. 
§ 16-14. Val av ordförande,ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 Samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Marianne redogjorde för valberedningens förslag, vilket årsmötet godkände i alla delar. 

Styrelse 2016
Ordförande på 1 år (2016): Ingrid Bååth, nyval
Ledamot på 2 år (2015-2016): Alexandra Hedlund, ett år kvar.
Ledamot på 2 år (2015-2016): Annika Hansson, fyllnadsval.
Ledamot på 2 år (2016-2017): Jenny Lilja, nyval
Ledamot på 2 år (2016-2017): Petra Venebrand, nyval
Suppleant på 1 år (2016): Malin Fräki, nyval
Suppleant på 1 år (2016): Marie Charlotte Alexandersson, nyval.
Suppleanternas tjänstgöringsordning: 1) Malin Fräki  2) Marie Charlotte Alexandersson.
§ 16-15. Val av en revisor och en revisorsuppleant enligt § 8 i dessa stadgar. 
Till revisor valdes Görel Wittsjö, 1 år.
Till revisorsuppleant valdes Birgitta Hansson, 1 år. 
§ 16-16. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. Årsmötet antog valberedningens förslag enligt följnade:
Sammankallande i valberedningen på 1 år (2016): Marianne Stenström, nyval. 
Ledamot på 2 år (2015-2016): Linda Gustafsson, ett år kvar.
Ledamot på 2 år (2016-2017): Eva Bergh, omval
§ 16-17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. De av årsmötet valda justerarna justerade omedelbart nämnda punkter. 
§ 16-18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller o senast 14 dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen.
Ur dagordningen: "Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen, för behandling av årsmötet, avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut."
Övriga ärenden:
a) Fem (5) motioner hade inkommit och behandlats av styrelsen inför årsmötet. Togs på årsmötet upp för diskussion. Samtliga motioner gavs enhälligt bifall och skickas därför vidare till centralstyrelsen för beslut på Riksstämman. 
b) Riksstämman: Madelene Lindström och Carin Wachner hälsade årsmötet att dom båda gärna representerar södra distriktet som delegater på riksstämman. 
Vid pennan: Camilla Lindberg, kassör.
Justeras: Marianne Stenström, ordförande
Anna Ziegler, Cecilia Åkeson

Efter mötet hölls prisutdelning för årets hundar i distriktet:
Årets utställningshundar:
LAPSK VALLHUND:
Årets tik: Raiikas Tiiva
Årets hane: Raiikas Lihkolas Leksu

SVENSK LAPPHUND
Årets tik: Cahppes Ripa
Årets hane: Lillmusties Loffe

FINSK LAPPHUND
Årets tik: Lapinlumon Iloilme
Årets hane: Renlundens Aikapoika

Plakett, arbetande hundar: 
Malin Fräki med Nox, uppflyttad till fortsättningsklass.
Görel Wittsjö med Teddi och Micki, båda uppflyttade till fortsättningsklass. 

