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Dvärgpinscherklubben 2015-02-28 Täby
Årsmötesprotokoll
1a Mötet öppnas.
Ordförande Maj Flodin hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet
1b Justering av röstlängd.
Röstlängden justerades till 20 st. medlemmar
2 Val av ordförande för årsmötet.
Maj Flodin valdes till ordförande för mötet utom punkt 11 till vilken Sofia Nordin valdes.
3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Katja Koho anmäldes av styrelsen att föra protokoll
4 Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
Att justera protokollet och rösträkna valdes Helen Andersson och Catharina Holmberg
5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Samtliga närvarande beslutades ha yttranderätt.
6 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutades vara stadgeenligt utlyst.
7 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes i sin helhet
8A Årsredovisning
Redovisades för mötet.
8B Arbetet med avelsfrågor
Redovisades för mötet
8C Balans och resultat redovisning
Redovisades för mötet
8D Revisorernas berättelse.
Redovisades för mötet
9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Balans och resultaträkningen fastställdes. Vinsten 26 250:83 beslutades föras över i ny räkning
10 Styrelsens rapport om de uppdrag årsmötet givit till styrelsen.
Se Årsredovisning / Verksamhets berättelse
Röstlängden justeras till 22 st. medlemmar
Sofia Nordin inkommer till mötet och Maj Flodin lämnar över klubban
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014
Sofia Nordin återlämnar klubban till Maj Flodin och avviker mötet
12A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen föredrogs och fastställdes.

Sign

2
12B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet fastställde styrelsens förslag för avgifter enligt punkt 12B1, 12B2, 12B3 och 12B4
12B1 Medlemsavgift
300 kr
12B2 Familjemedlemsavgift
80 kr
12B3 Förstagångsmedlemskap/Gåvomedlemskap
150 kr
12B4 Extra rasklubbsavgift
80 kr
12C Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Mötet beslutade anta rambudgeten i sin helhet
13A Valberedningens berättelse.
Upplästes för mötet.
13B Beslut om antal ledamöter och suppleanter enligt § 8.
Mötet beslutade att rösta för 4 ledamöter samt 4 suppleanter jämte ordförande i ny styrelse
13B1 Val av ordförande
Göran Morfeldt valdes av årsmötet till ny ordförande
13B2 Val av ledamöter
Ledamot på 2 år valdes
Amanda Malm
Ledamot på 2 år valdes
Marie Weise
Ledamot fyllnadsval på 1 år valdes
Paulina Edbertsson
Ledamot fyllnadsval på 1 år valdes
Zandra Hell
13B3 Val av suppleanter och deras tjänstgöringsordning.
Suppleant på 1 år valdes
Carola Håkansson
Suppleant på 1 år valdes
Ann-Charlotte Ling
Suppleant på 1 år valdes
Kicki Dahlström
Suppleant på 1 år valdes
Ida Lundström
Tjänstgöringsordningen beslutades vara i valordningen.
14A Val av två revisorer enligt § 9
Revisor på 1 år valdes
Revisor på 1 år valdes

Marianne Olsson
Malin Björkvik

14B Val av två revisorssuppleanter enligt § 9
Revisorssuppleant på 1 år valdes
Revisorssuppleant på 1 år valdes

Annika Ekblom Appelberg
Neta Thomsson

15 Val av valberedning enligt § 10
Mötet valde valberedning enligt 15A och 15B
15A Val av sammankallande på 1 år
Sammankallande på 1 år valdes
Linda Molin
15B Val två stycken ledamöter på 2 år
Ledamot på två år valdes
Helen Andersson
Ledamot på två år valdes
Göran Åkesson
16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Punkterna 13 – 15 beslutades att direktjusteras
17A Motion gällande Årets Hund tävlan samt styrelsens svar
Årsmötet antog motionen gällande Rallylydnad som en egen Årets Hund tävling.
Mötet beslutade att max 5 tävlingar får tillgodoräknas.
Mötet beslutade även att ge styrelsen frihet att anta lämplig poängräkning för Rallylydnaden.
Beslutades att tävlingen har ett års prövotid.
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17B Övriga ärenden
Mötet gav nya styrelsen i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp som ska se över alla
årets hund tävlingar till årsmötet 2016.
18 Mötets avslutande.
Maj Flodin tackade för ett givande och trevligt årsmöte och lämnade över till nya ordförande
Göran Morfeldt som tackade för förtroendet och avslutade årsmötet
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