Kallelse till ÅRSMÖTE!!!
Lördagen den 2 mars kl. 12.00 Hovmantorp Folkets Hus

DAGORDNING
§1 Årsmötet öppnas
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Val av ordförande för årsmötet
§4 Val av sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, röstlängdsjustering
§6 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
§7 Verksamhetsberättelse
§8 Vinst och förlusträkning
§9 Revisorernas berättelse
§10 Frågan om ansvarsfrihet
§11 Val av styrelse
Ordförande (2år)
Valberedningens förslag: Désirée Lennklo (omval)
Vice ordförande (1år)
Valberedningens förslag: Linnea Johansson (nyval)
Sekreterare (2år)
Valberedningens förslag: Kari Andersson (nyval)
Ledamot (2år)
Valberedningens förslag: Daniel Thufvesson (nyval)
Valberedningens förslag: Åsa Hansson (omval)
Suppleanter (2 år)
Valberedningens förslag: Ulrika Forsberg (omval)
Valberedningens förslag: Charlotte Sjöström (nyval)
Valberedningens förslag: Ron Karlsson (fyllnadsval, 1år)
§12 Val av revisorer och revisorsuppleant
§13 Val av valberedning
§ 14 Motion ang. höjning av medlemsavgift
§ 15 Höjning av anmälningsavgift till utställning
§ 16 Övriga frågor
§ 17Årsmötet avslutas

Motioner till årsmötet
Höjning av medlemsavgift
Styrelsen föreslår årsmötet att ta beslut om en höjning av medlemsavgiften. Styrelsen
vill höja medlemskapspriset från junior: 125 kr, senior: 175 kr, familj: 230 kr, till junior:
175 kr, senior: 250 kr, familj 300 kr oavsett var man bor.
En höjning av medlemsavgiften är befogad då många kostnader har stigit sedan de
nuvarande priserna sattes, bl.a. så har priserna för lokalhyra och porto ökat.
Reducerad avgift för gåvomedlemskap: SSV har reducerad avgift för de uppfödare som
är registrerade i riksföreningen eller uppfödare som ansökt och godkänts av styrelsen,
per djurslag, som vill köpa ett gåvomedlemskap till sina djurköpare. Gåvomedlemskapet
kan endast köpas en gång per djurköpare. Gåvomedlemskap bör kosta 150 kr.
De nya medlemsavgifterna börjar gälla fr.o.m. 1/1 2020.

Sydsveriges Smådjursvänner bjuder in till Vårutställning
Standardbedömning: Möss, Råttor, Guldhamstrar, Dvärghamstrar &
Gerbiler. Keldjursbedömning: Marvin & Kaniner.
Agility för samtliga djurslag
Lördagen den 2 mars
Plats: Hovmantorp Folkets Hus
Tid: Incheckning av djur: kl. 09.00-09.30. Funktionärer samlas kl. 08.30
Bedömningen startar kl. 10.00, räkna med att prisutdelning startar först kl. 16.30!
Sista anmälningsdag: 24/2. Anmälningar efter detta datum är ogiltiga. Anmälan göras antingen genom att skicka in
blanketter eller genom att maila samma information till:

Désirée Lennklo, lennklo@hotmail.com
Désirée Lennklo, Ullstorps Gård 402, 243 93 Höör
Utställningsklasser
Djuret måste ha fyllt 3 månader för att få deltaga i bedömningen!
NYHET! För att minska kontanthanteringen uppmanas samtliga utställare att betala in 10kr extra för att få en
katalog. Betala alltså in 10kr till utöver din anmälningsavgift. OBS! Det kommer endast att tryckas katalog till
de som betalt in i förväg. Missa inte din katalog. Katalogerna ingår i ett lotteri med fina vinster!
Standardklass: 40 kr /st för de första två djuren av samma sort, 30 kr/st för ytterligare djur av samma sort med
samma ägare.
Agilityklass: 40 kr /st för de första två djuren av samma sort, 30 kr/st för ytterligare djur av samma sort med
samma ägare.
Veteranklass Minimiålder för veteraner: Guld- dvärghamster, mus, råtta som är 1år och 10mån eller äldre,
gerbil som är 2år eller äldre. För deltagande i endast veteranklassen 30 kr per ägare och djur. För deltagande i
både veteran- & standardklass, totalt 50 kr/djur och ägare.
Sätt in avgiften på SSVs Pg 485 43 41-7

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR
Dvärghamster, Guldhamster, Gerbil, Mus
Kopiera blanketten vid behov!
Namn: _________________________________________________________ Tele.nr:__________
Adress: __________________________________________________ Ort:____________________
Email (där vi kan nå dig!):_______________________________________________________
Medlemsnr __________________________
Jag ställer upp som funktionär:

ja

nej (se även blankettens baksida)

Djurets namn: _________________________________________________
Kön:

Hane

Hona

Ange vilken av följande grupper ditt djur tillhör:
A - Djur av egen uppfödning
B - inköpt djur

C - Importerat djur

Födelsedatum (eller ungefärlig ålder):__________________________________________________

Ange vilken sorts djur din anmälan gäller:
DVÄRGHAMSTER:

Campbells

Vintervit

Kinesisk

Roborovski

Färg:_____________________________________________________________
GULDHAMSTER:
Hårlag: _______________________________________________

Färg: _____________________________________________

GERBIL: Färg: __________________________________________________ ____________________
MUS:

svensktypad,

engelsktypad,

Hårlag: ______________________________

Korsad
Färg: ________________________________ _

Kryssa för alla de klasser ditt djur ska deltaga i: (En avgift för varje klass!)
Standardklass (finns för hamster, gerbil och mus)
Veteranklass (finns för hamster, gerbil, mus)
Agilityklassen (finns för hamstrar, gerbiler, möss)
Minimiålder för veteraner: Dvärghamster, guldhamster som är 1 år och 10 månader eller äldre, gerbil som är 2 år eller äldre

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR
Råtta
Kopiera blanketten vid behov!
Namn: _______________________________________________ Tele.nr:___________
Adress: _________________________________________ Ort: ____________________
Email (där vi kan nå dig!):_______________________________________________
Medlemsnr ______________________
Jag ställer upp som funktionär:

ja

nej

(se även blankettens baksida!)

Djurets namn:____________________________________________________________
Ange vilken av följande grupper djuret tillhör:
A - Djur av egen uppfödning
B - inköpt djur

C - Importerat djur

Djurets kön:
Hane
Hona
Födelsedatum (eller ungefärlig ålder): ________________________________________
Råtta:

Släthår

Rex

Naken

Fuzz

Dumbo

Färg/teckning: __________________________________________________
Marsvin
Kanin

Kryssa för alla de klasser ditt djur ska deltaga i: (En avgift för varje klass!)
Standardklass
Veteranklassen
Agilityklassen
Keldjursklassen(marsvin & Kanin)
Minimiålder för veteraner:
råtta som är 1 år och 10 månader eller äldre.

