Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2008 i Huskvarna
den 3/2-08 kl. 13-16
1. Justering av röstlängden
25 röstberättigade medlemmar närvarade vid årsmötet.
Årsmötet fastställde antalet röstberättigade till 25 personer
2. Val av ordförande för årsmötet
Anders Hammarqvist och Annette Persson föreslogs. Annette Persson tackade nej.
Årsmötet beslutade att till årsmötesordförande välja Anders Hammarqvist.
3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Karin Larsson anmäldes som av styrelsen utsedd protokollförare.
4. Val av 2 st justeringspersoner tillika rösträknare att tillsammans med
mötesordförande justera protokollet.
Årsmötet valde Rolf Karlsson och Tim Berggren till justeringspersoner.
5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Två icke medlemmar närvarade med yttranderätt, vilket godkändes av årsmötet.
6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse till årsmötet 2008 har funnits i tidningen Notisbladet och på
Dvärgpinscherklubbens hemsida. Samtliga årsmöteshandlingar har funnits tillgängliga på
hemsidan, vilket är hedersamt av styrelsen. Medlemmarna har kunnat ta del av
handlingarna i god tid. Mötesdeltagarna beslutade att Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.
8. Styrelsens årsredovisning, med balans och resultaträkning, redogörelser för avels
frågor samt revisorernas berättelse.
Årsredovisningen föredrogs.
Balans och resultaträkning föredrogs.
Avelsfrågor redogjordes.
Revisorernas berättelse föredrogs. Inga anmärkningar förelåg årsmötet föreslogs
att fastställa balans- och resultaträkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet .
Årsredovisning, Balans och resultaträkning samt revisionsberättelse enligt bilagor.

9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Mötesdeltagarna fastställde balans- och resultaträkningen. Mötesdeltagarna beslutade att
balansera överskottet till kommande års räkning.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Inga uppdrag var givna till styrelsen av föregående årsmöte.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2007.
12. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen för 2008 föredrogs. Årsmötet föreslår att hälsoföreläsning skall
anordnas. Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att anordna hälsoföreläsning.
Årsmötet beslutar att anta styrelsens verksamhetsplan för 2008
2. Föredragning av styrelsens förslag till budgetplan.
Budget för 2008 föredrogs.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget för 2008.
13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter och val av ordförande,
ordinarieledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till styrelsens sammansättning:
Ordförande, sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
Årsmötet valde styrelse för Dvärgpinscherklubben enligt följande:
Jenny Persson och Anders Hammarqvist fanns som förslag
Anders Hammarqvist blev vald till ordförande för 1 år
Jenny Persson, Kristina Eriksson, Annika Ottosson, Tim Berggren och Maria Larsson
fanns som förslag.
Kristina Eriksson blev vald till ledamot för 2 år
Tim Berggren blev vald till ledamot för 2 år
Annika Ottosson blev vald till ledamot för 2 år
Maria Larsson blev vald till ledamot för 1 år
Gunnel Karlsson har 1 år kvar på mandattiden
Karin Larsson har 1 år kvar på mandattiden
Jessica Broberg blev vald till suppleant för 1 år
Ingela Pettersson blev vald till suppleant för 1 år
Hanna Schnackenburg blev vald till suppleant för 1 år
Jenny Kjellman blev vald till suppleant för 1 år
Tjänstgöringsordning för suppleanterna beslutades vara enligt följande:
1 Jessica Broberg
2 Ingela Pettersson
3 Hanna Schnackenburg
4 Jenny Kjellman
14. Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt följande:
Revisor: Ann-Sofie Taus blev vald för 1år
Revisor: Bengt-Jörgen Nelson blev vald för 1år
Revisorsuppleant: Marianne Olsson blev vald för 1år
Revisorsuppleant: Britzyk Bell blev vald för 1år

15. Val av valberedning.
Årsmötet valde valberedning enligt följande:

Lotta Ling sammankallande, Annette Persson blev vald för 2år, Kerstin Bergström
blev vald för 2 år.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Årsmötet beslutade att förklara punkterna 13, 14 och 15 för omedelbart justerade.
17. Motioner, övriga ärenden.
Motioner till Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2008 föredrogs.
Motion nr 1. Etiska rekommendationer, avslogs
Motion nr 2. Valphänvisning, avslogs
Motion nr 3. Valphänvisning, avslogs
Förslag från styrelsen angående valphänvisningen. Styrelsen föreslår att B-listan tas bort.
Årsmötet bifaller och ger styrelsen i uppdrag att ta bort B-listan.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att anordna hälsoföreläsning under 2008
18. Avslutning
Årsmötesordförande Anders Hammarqvist avslutade mötet och tackade alla för visat
intresse!
Protokollförare: Karin Larsson

Justeringsman: Rolf Karlsson

Mötesordförande: Anders Hammarqvist

Justeringsman: Tim Berggren

