
Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012  

Stockholm, SLG Nacka  

  

  

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.  

  

§1 Justering av röstlängd  

Årsmötet justerade röstlängden till 30 personer samt 2 med endast yttrande rätt.  

  

§2 Val av ordförande för mötet  

Annelie Finnebäck valdes till mötesordförande.  

  

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet  

Catharina Palmqvist anmäldes av styrelsen som protokollförare  

  

RÖSTLÄNGDEN JUSTERAS:  

36 närvarande 34 med rösträtt.  

  

§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med  

mötesordförande ska justera protokollet  

Att justera protokollet och tillika rösträknare valdes Carina Green och Malin Gabrielsson  

  

 RÖSTLÄNGDEN JUSTERAS:  

39 närvarande 37 med rösträtt.  

  

§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 godkändes  

  

§8 Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet  

med avelsfrågor samt revisorernas berättelse  

Maj Flodin föredrog Verksamhetsberättelsen 2011  

Göran Åkesson föredrog balans- och resultaträkningen  

Catrine Eklöv föredrog redogörelse för arbetet med avelsfrågor  

Inga revisorer representerade på mötet. Göran Åkesson föredrog revisionsberättelsen  

  

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa  

uppkommen vinst eller förlust  

Balans och resultaträknig fastställdes. Vinsten för 2011 beslutades att överföras till ny räkning  

2012.   

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen  

Styrelsen hade inga uppdrag från föregående årsmöte  

  

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.  

.  

  

§12 Beslut om  

a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan  



Maj Flodin föredrog verksamhetsplanen för 2012 som fastställdes av årsmötet.  

  

b. Föredragning av styrelsens budgetplan  

Göran Åkesson föredrog budgetplanen för 2012 som fastställdes av årsmötet  

  

§13 Beslut om antal ledamöter och suppleanter och val av ordförande, ordinarie  

ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas  

tjänstgöringsordning.  

  

Beslutades att välja 4 ledamöter samt 4 suppleanter jämte nyval ordförande till styrelse för  

kommande period.  

  

Valberednings representant, Heidi Westman föredrog för valberedningens arbete och förslag.  

  

Valberednings förslag:  

Ordförande 1år nyval Maj Flodin  

Ledamot 2år omval Ingegerd Kilarne Holm  

Ledamot 2år nyval Malin Gabrielsson  

Ledamot 2år nyval Ann-Charlotte Ling  

Ledamot 1år fylln val Mia Holmbäck  

Suppleant 1år omval Andreas Olsson  

Suppleant 1år omval Zuzan Hagelin  

Suppleant 1år omval Catharina Palmqvist  

Suppleant 1år nyval Britzyk Bell  

Revisor Marianne Olsson  

Revisor vakant  

Revisorsuppl vakant  



Revisorsuppl vakant  

  

Val för ordförande 1 år  

  

Mötet inkom med förslag på ordförande  

Annette Persson  

  

Maj Flodin och Annette Persson presenterade sig för mötet  

  

Beslut om sluten omröstning för val av ordförande   

Mötet valde Maj Flodin till ordförande med 24 av 36 röster.  

  

  

Val för ledamöter 2år  

  

Närvarande ledamöter presenterade sej på mötet  

  

Mötet fastslog valberednings förslag för ledamöter 2 år.  

  

Val för ledamöter 1år, fyllnadsval  

  

Presentation av ledamot till fyllnadsval  

  

Mötet fastslog valberednings förslag för ledamöter 1år, fyllnadsval  

  

Val för suppleanter 1år  

  



Mötet ytterligare förslag  

  

Anita Andersson  

  

Presentation av suppleanter.  

  

Sluten omröstning av suppleanter tillika tjänstgöringsordning.  

  

Mötet valde av 37 röster  

  

Catharina Palmqvist 33 röster  

Andreas Olsson 33 röster  

Zuzan Hagelin 31 röster  

Anita Andersson 26 röster  

  

Mötet fastslog suppleanter tillika tjänstgöringsordning.  

  

§14 Val av revisorer och två revisorssuppleanter  

  

Mötet förslag till revisor  

  

Val till revisor Patric Ragnarsson  

  

Mötet valde till revisor  

  

Marianne Olsson  

Patric Ragnarsson  



  

Mötet förslag till revisorssuppleanter   

Annika Ekblom Appelberg  

Malin Björkvik  

  

Mötet valde till revisorssuppleanter  

  

Annika Ekblom Appelberg  

Malin Björkvik  

  

  

§15 Val av valberedning  

  

Val av valberedning sammankallande  

  

Förslag Catrine Eklöv  

  

Mötet valde Catrine Eklöv till valberedningens sammankallande  

  

Förslag till 1 plats i valberedningen  

  

Presentation av valberedning  

  

Diana Karlsson  

Carola Håkansson  

Eva Brunström  

  



Öppen omröstning  

  

Mötet valde Carola Håkansson till valberedningen 2år  

  

Valberedning för 2012, Catrine Eklöv sammankallande, Veronica Norgren och Carola Håkansson  

  

  

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.  

Punkterna 13 – 15 beslutades att direktjusteras.  

  

  

§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som före årsmötet  

anmäldes till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha  

inkommit till styrelsen sex veckor före ordinarie årsmötet hålls. 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  

17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut  

  

Inga motioner har inkommit till mötet  

 17:1 Styrelsens propositioner 1 – 9  

  

Proposition 1, Årets Allroundhund  

Bifölls i sin helhet  

  

Proposition 2, Årets Utställningsvalp  

Bifölls i sin helhet  

  



Proposition 3, Årets Utställningsvalp ändring av poäng i finaler  

Bifölls med tillägg att text BIG ändras till BIS på SSPK  

  

Proposition 4, Ändring av tilläggspoäng i konkurrensklass, gällande Dvärgpinscherklubbens  

Rasspecial  

Bifölls med tillägg förtydligande valpar med HP, bästa hane och tik och poängen för  

Rasspecialen skall räknas dubbelt mot övriga tävlingars poäng.  

  

Proposition 5, Årets Utställningsjunior  

Bifölls i sin helhet  

  

Proposition 6, Årets Utställningsuppfödare, Årets Mentaluppfödare och Årets Allrounduppfödare  

Bifölls i sin helhet  

  

Proposition 7, Årets Utställningsuppfödare  

Bifölls i sin helhet  

  

Proposition 8, Årets Uppfödare  

Bifölls i sin helhet  

  

Proposition 9, Årets Allroundhund  

Bifölls i sin helhet  

  

§18 Avslutning  

Mötesordförande Annelie Finnebäck tackade deltagarna och Maj Flodin avslutade mötet  

  

  



  

  

  

  

Catharina Palmqvist, mötessekreterare Annelie Finnebäck, mötesordförande  

  

________________________________ ___________________________________  

  

Carina Green, justerare Malin Gabrielsson, justerare  

  

________________________________ __________________________________ 


