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Dvärgpinscher Klubben Årsmöte på Täby 
Galopp Lördagen den 13 februari 2016.

 
 
 

Årsmötesprotokoll. 
 

1A) Mötet öppnades av klubbens ordförande.

 
1B) Röstlängden justerades till 15 personer.
 
2. Årsmötet valde Anso Petterson till mötets ordförande.
 
3. Styrelsen anmälde Maj Flodin till protokollförare vid mötet
 
4. Till justerare och tillika rösträknare valdes Malin Gabrielsson och Linda Molin.
 
5. Årsmötet beslutade att samtliga närvarande vid mötet har närvaro och yttranderätt.
 
6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenlig utlyst. 
Styrelsen redogjorde att kallelse har skett i god tid genom både klubbtidning och sociala medier.
Årsmötet beslutade att mötet blivit stadge
 
7. Dagordningen fastställdes. 

 
8A)Klubbens Årsredovisning genomgicks
8B). Styrelsen redovisade sitt arbete med avelsfrågor som godkändes, och blev lagt till handlingarna.
8C). Balans- och resultaträkningarna genomgicks och lades till handlingarna
8D). Revisorernas skriftliga berättelse genomgicks och lades till handlingarna.

 
9. Balans och resultat räkningarna
      Mötet biföll styrelsens förslag att uppkommen förlust balanseras i ny räkning. 
 
10 Styrelsens rapport över uppdrag som föregående årsmöte tilldelat styrelsen
11. Ansvarsfrihet för styrelsen beslutades.

 
12A). Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes.
 
12B). Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
12B1). Styrelsens förslag om oförändrade avgifter godkändes.
 
12B2). Styrelsens förslag till rambudget godkändes.

 
13A). Valberedningens berättelse samt valberedningens försl
föredrogs av Linda Molin sammankallande i valberedningen
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13B). Det beslutades att styrelsen för 2016 skall bestå av 4 stycken ordinarie ledamöter samt 2 
stycken suppleanter jämte ordförande. 
 
13B1). Årsmötet valde Annette Persson till ordförande. 
13B2). Ordinarie ledamöter på 2 år valdes Elisabeth Gyllenswärd samt Sabina Andersson. 
13B3). Suppleanter på ett år valdes Emilie Åstrand samt Jenny Kjellman dessa tjänstgör i valordning. 
 
14A). Revisorer på 1 år valdes Marianne Olsson och Ann-Sofi Taus. 
14B). Revisorssuppleanter på 1 år valdes Marie Hörberg och Malin Björkvik. 
 
15. Val av valberedning. 
15A) Sammanlallande på 1 år valdes Göran Åkesson. 
15B)Fyllnadsval på 1 år valdes Emma Rydhammar, till ordinarie ledamot på 2 år valdes Daniel 
Hörberg. 
 
16. Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 
17A). Enligt uppdrag från föregående årsmöte har styrelsen sett över åretshund tävlingarna., och har 
på prov under året låtit rallylydnaden gå som egen tävlan. 
17B). Proposition från styrelsen gällande rallylydnad som egen tävling i årets hundtävlingarna. 
Propositionen godkändes av årsmötet i sin helhet. 
17C). Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över Notisbladet som tidning, eller om andra 
möjligheter finns såsom en E tidning, förslagsvis genom en frågeenkät till medlemmarna. 

 
18. Dvärgpinscher Klubbens ordförande Annette Persson avslutar mötet och tackar för förtroendet. 

 
 
 
 

Vid protokollet Maj Flodin Årsmötets ordförande Anso Pettersson 
 
 

………………………………….. …………………................................. 
 
 
 
 

Justerare Malin Gabrielsson Justerare Linda Molin 
 
 
 

………………………………… ………………………………. 
 
 
 


