Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 2011-02-05,
2011
Stockholm

Årsmötesprotokoll
Mötet öppnades av vice ordförande Maj Flodin som hälsande alla medlemmar välkomna.
§1 Justering av röstlängd
Årsmötet justerade röstlängden till 16 personer.
§2 Val av ordförande för mötet
Peter Fugelstad valdes till mötesordförande.
§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Maria Nyström anmäldes av styrelsen som protokollförare.
protokollförare
§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med
mötesordförande
esordförande ska justera protokollet
Att justera protokollet och rösträkna valdes Rolf Karlsson och Chatrine Eklöf.
§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 med justeringen att §17:11 och §17:12 tas ur dagordningen
och överlåts till styrelsen att besluta om.
§8 Styrelsens årsredovisning, med balansbalans och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Maj Flodin föredrog Verksamhetsberättelsen 2010-01-01
2010
tom 2010-12--31.
Gunnel Karlsson föredrog Resultat- & balansräkning för 2010.
Maj Flodin redogjorde för RAS.
Medlemmar fick själva föredra Revisionsberättelsen för sig själv då ingen av
revisorerna deltog.
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans
ns och resultaträkningen fastställdes. Vinsten för 2010 beslutadesattöverföras
beslutades
till ny räkning 2011.
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Maj Flodin föredrog de uppdrag som styrelsen fått i uppdrag att utföra.
Styrelsen har genomfört en medlemstävling för att ta fram en kritiklapp till
rasspecialen, haft två rasmontrar – en på Stockholms Hunddag samt en på Stockholm
Hundmässa 2010 som genomfördes tillsammans med SSPK vilka båda var välbesökta,
skapat ettförtydligande
ande dokument som påvisar vem som skall ses som ägare till hund
som deltar i Årets Hund tävlingar samt anordnat ett uppfödarmöte som kommer att äga
rum
2011-02-06.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010.
§12 Beslut om
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Maj Flodin föredrog verksamhetsplanen för 2011 som fastställdes av årsmötet.
Önskemål finns från styrelsen att medlemmarna skall komma med tips och idéer på
hur klubben skall behålla medlemmar.
b) Föredragning av styrelsens budgetplan
Gunnel Karlsson föredrog budgetplanen för 2011 - inga synpunkter framfördes, se
bilaga nr 1.
§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 6 ledamöter samt 5 suppleanter jämte ordförande till styrelse
för kommande period.
Omval till ordförande i ett år valdes Göran Åkesson
Till ledamöter valdes Gunnel Karlsson i 2 år - omval, Cathrine Eklöf i 2 år - nyval, Sofia
Dunder i 2 år – nyval.
Till suppleanter valdes Andreas Olsson, Suzan Lohikari, Ann-Charlotte Ling, Chatarina
Palmqvist och Elina Fredén, alla på 1 år och nyval. Suppleanternas
tjänstgöringsordning beslutades vara i valordning.
§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Kerstin Levander Sandqvist valdes till revisor i 1 år
Per-Jörgen Nelson valdes till revisor i 1 år
Marianne Olsson valdes till revisor suppleant i 1 år
Sophia Säfstrand valdes till revisor suppleant i 1 år
§15 Val av valberedning
Till valberedning för 2011 valdes Heidi Westman sammankallande i 1 år, Veronica
Norgren 1 år, Kristin Östlund 1 år.
§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Punkterna 13 – 15 beslutadesatt 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
17:1 Motion Alla Tävlingar
Bifölls i sin helhet.
17:2 Motion Årets Hund utmärkelser
Bifölls i sin helhet.
17:3 Motion Årets Utställningsvalp
Bifölls i sin helhet.

17:4 motion Årets Utställningsjunior
Bifölls i sin helhet.
17:5 Motion Årets Utställningshund
Bifölls i sin helhet.
17:6 Motion Årets Utställningsveteran
Bifölls i sin helhet.
17:7 Motion Årets Allroundhund
Bifölls i sin helhet.
17:8 Proposition Årets Allroundhund
Propositionen bifölls med tillägg att MH start 1 p och genomfört 5 p, max 1
resultat kan räknas med vid tävlan om Årets allroundhund.
17:9 Proposition Årets Utställningsuppfödare
Propositionen avslogs, omröstningen resulterade följande: 2 st. nedlagda
röster, 7 st. ja, 7 st. nej – årsmötesordförande fick avgörande rösten och avslog
propositionen.
17:10 Proposition Årets Uppfödare
Bifölls i sin helhet.
17:11 Förslag på datum för årsmöte 2012
Överlåts till styrelsen att besluta, se § 7.
17:12 Förslag på plats för årsmöte 2012
Överlåts till styrelsen att besluta, se § 7.
§18 Mötesordförande Peter Fugelstad tackade deltagarna och Maj Flodin
avslutade årsmötet.

_______________________________________
Maria Nyström,mötessekreterare

_______________________________________
Peter Fugelstad,mötesordförande

_______________________________________
Rolf Karlsson, justerare

_______________________________________
Cathrine Eklöf, justerare

