Årsmöte Tvåstad Dals KAF 2020

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med Tvåstad Dals
Kaninavelsförening, organisationsnummer 802472-1055, i
Åsaka Bygdegård, Trollhättan.
2020-03-14
25 av föreningens medlemmar deltar.

§1
Mötets öppnande.
Föreningens ordinarie ordförande hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.
§2
Mötets behöriga utlysning.
Föreningens medlemmar har blivit kallade via brev och inbjudan på Facebook. Alla har
erhållit kallelsen i enlighet med föreningens stadgar. Mötet finner att årsmötet är behörigt
utlyst.
§3
Fastställande av dagordning.
Ett förslag med 21 punkter redovisas och godkänns.
§4
Val av mötesordförande.
Till ordförande för årsmötet väljs Markus Hagström.
§5
Val av mötessekreterare.
Till sekreterare för årsmötet väljs Tove Corneliussen.
§6
Val av justeringsmän.
Till justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet väljs Helen Svensson
och Adelina Torin.
§7
Styrelsen samt hoppverksamhetens årsberättelse.
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Adelina Torin redovisar föreningens årsberättelse som godkänns. Smadar Ulriksen redovisar
hoppverksamhetens årsberättelse som godkänns.
§8
Styrelsens samt hoppverksamhetens kassarapport.
Kassör Christer Malmberg redovisar föreningens kassarapport 2019. Föreningens ingående
balans är 79 420,61 och den utgående 77 810,61. Verksamhetsåret har genererat ett
underskott på 1660 kronor. En stor utgift har varit renovering av föreningens
utställningsburar. Årets intäkter kommer främst från vår riksutställning i Åsebro samt
lotterier. Hoppverksamhetens inkomster uppgick till 23 445 och dess utgifter till 23 106
kronor. Där är hyreskostnader under vinterhalvåret en stor utgiftspost.
Lagersaldot är 10 095 kr. Årets resultat inkl. lager är + 8435 kr.
§9
Revisorernas årsberättelse.
Revisorernas årsberättelse läses upp och godkänns.
§ 10
Styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§ 11
Val av styrelseledamöter.
Till ordförande för 2020-2021 väljs Markus Hagström.
Till ledamot och vice ordförande för 2020-2021 väljs Adelina Torin.
Till ledamot och sekreterare för 2020-2021 väljs Emelie Lindohf.
Till kassör för 2020 väljs Marie Olofsson (fyllnadsval).
Till suppleant för 2020 väljs Helen Svensson (fyllnadsval).
§ 12
Val av revisorer respektive suppleant.
Till revisorer för att granska föreningens räkenskaper 2020 väljs Amanda Isopoussu och Tove
Corneliussen. Till revisorssuppleant 2020 väljs Victoria Sjöberg.
§ 13
Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB
Styrelsen beslutar att följande personer får:
•

Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare.
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•

•

Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/begäran om ändring för ideell
förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan som
fullmaktsgivare.
Företräda enligt ovan var för sig: kassör Marie Olofsson 880302-4945 och ordförande
Markus Hagström 901003-4453.
§ 14

Beslut om användare av Swedbanks internetbank.
Årsmötet beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i
Swedbanks internetbank: kassör Marie Olofsson 8880302-4945 och ordförande Markus
Hagström 901003-4453.
§15
Val av valberedning.
Till ledamöter i valberedningen väljs Lisa Holmström och Zanna Ahlmark. Styrelsen skall vara
valberedningen behjälplig i deras arbete. Lisa Holmström är sammankallande.
§ 16
Ombud länets årsmöte.
Som ombud, att representera vår förening, till länets årsmöte väljs Markus Hagström,
Amanda Isopoussu och Lisa Holmström. Marie Olofsson väljs som reserv.
§ 17
Ekonomisk rapport
Christer Malmberg rapporterar att det i dagsläget finns 64.718:67 på bankkontot och i
handkassan 2296 kr. Eventuellt väntas en inkomst på 5000 kr från LU om länet delar upp
vinsten mellan föreningarna. Helen meddelar att hon inte kommer att ta ut någon
transportkostnad för burarna till LU.
§18
Årets aktiviteter.
•
•

•

Nuntorpsdag kommer att hållas den 16 maj. Mötet beslutar att ansöka om att få
delta med propagandautställning och hoppning.
Mötet beslutar att genomföra arbetsdag hos Adelina Torin under juni-juli. Utbyte av
burbottnar till utställningsburar och målning står på programmet. Datum bestäms
senare.
Mötet beslutar att delta med propagandautställning på Matmarknad Glupsk på
Dalsland, Fengersfors den 22-23 augusti 2020. Adelina Torin är ansvarig för
aktiviteten.
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•

•
•

•

Mötet beslutar att genomföra en riksutställning vid Åsebro Festplats kring
månadsskiftet augusti-september. Styrelsen arbetar vidare med frågan. Smadar
ansöker om att hålla Sommarmästerskap i hoppning där under båda dagarna.
Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att välja tidpunkt för Lussefest och KM i
Åsaka under december.
Styrelsen skall planera för ett medlemsmöte samt kurs med Eva-Lena Lönndahl där
det bl a ingår kunskap om att välja ut rätt avelsdjur samt få prova på att bedöma
enligt Svensk standard.
Hoppsektionen planerar att genomföra ungefär en hopptävling per månad med
uppehåll för juli månad.
§ 19

Inkomna motioner.
Markus läser upp en inkommen motion från Josefine Amnesten där det föreslås att klubben
ska utse medlemsvårdare som ska ta hand om nya medlemmar men även följa upp
medlemmar som hoppat av. Mötet beslutar att välja Lisa Holmström och Tove Corneliussen
till dessa poster.
§ 20
Övriga Frågor.
Smadar Ulriksen läser upp vilka som korats till klubbens bästa hoppkanin 2019. På plats ett
kom Blaxtorps Thelonius, tvåa Stenrösets Sommardröm trea Blaxtorps Art Deco. Tove
Corneliussen och Linda Karlsson kommer att få dessa priser vid morgondagens hopptävling.
Adelina uppmanar alla att snarast skicka in annonser till uppfödareregistret i KU.
Christer påpekar att det behövs förrådsstädning och inventering i förrådet på Brätte Haga.
Emelie, Markus och Niklas ansvarar för detta.
Amanda rapporterar att det stamboksfördes 127 kaniner 2019. Vid dagens möte
stamboksfördes 57 st.
§ 21
Mötet avslutas.
Ordförande tackar de närvarande för medverkan och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras, som ordförande

Tove Corneliussen

Markus Hagström
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Adelina Torin

Helen Svensson
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