Anteckningar Medlemsmöte i Rosvik 3/3 2019
Närvarande medlemmar gick igenom de motioner som skall avhandlas på
SVERAKs årsmöte den 16-17/3 2019
Mötets beslut, på motioner enligt motionsluntan.
M 1/18 Bifall, (andra omröstningen)
M 11/18 Bifall
M1 Bifall
M 2 Bifall
M 3 ? Bakgrund saknas för att kunna ta ställning till ändringen, avvaktar mötets
åsikter.
M 4 Bifall
M 5 Bifall
M 6 Bifall, orsak Att dra hårda paraleller med Sjukdom samt annan privat
orsak som Sveraks styrelse gjort är ingen anledning till att man kan avgå från
styrelsen för att efter en kort rast uppstå igen. Motionen kan skrivas om.
M 7 Avslag, orsak vi tror att det skulle skapa än mer osäkerhet på vem som
skall svara på frågor. Vi måste utbilda berörda i klubbarna och framför allt lära
våra medlemmar att söka information själv, idag frågas en del via Fb och där
härleds det ofta till att fråga ”Sverak”
M 8 Bifall.
M 9 Avslag, orsak Hur skall djurförbudet anmälas till Sverak?
M10 Bifall
M 11 Bifall om det klargörs hur granskningen skall gå till och det är ett ett
vettigt förslag
Avslag om ingen förändring föreslås från mötet
M 12 Avstår orsak förstår inte motiveringen

M 13 Avslag orsak motionen bör oformuleras och ställas mer genomtänkt, det
ställs orimliga krav med den motivering som görs.
M 14 Avslag orsak Det är ej lämpligt att utöka Sveraks grundregler med nya
stadgar. Det finns redan statliga regler och paragrafer.
M 15 Bifall med omformuleringen till ”återgång till tidigare stamtavla” vi får
höra vad mötet säger. Vi har disskuterar utformingen och inser att den borde
formulerats annnorlunda för att enkelt förstås av de övriga delegaterna.
M 16 Avstår orsak vi förstår inte syftet med motionen.
M17 Avslag orsak finns redan klara regler
M 18 Bifall
M 19 Avslag orsak vilka bevis krävs för redovisningen av utfört arbete eller
deltagande på utställning?
M 20 Fodervärds avtalen skall flyttas till en arbetsgrupp för ny utformning.
Vid anteckningarna
Inger Björklund

