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Protokoll 

Dvärgpinscherklubbens årsmöte 15 februari 2014 Täby 

 

Mötet öppnades av ordförande Maj Flodin som hälsade alla medlemmar välkomna. 

 

§1 Justering av röstlängd 

Årsmötet justerade röstlängden till 20 

 

§2 Val av ordförande för mötet 

Anso Pettersson valdes till mötesordförande 

 

§3 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 

Jaana Meica anmäldes  till protokollförare 

 

§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande ska 

justera protokollet 

Helen Andersson och Ingegerd Kilarne Holm valdes att justera protokollet och rösträkna 

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar enligt § 7 mom 4 

Beslutades att Anso Pettersson har närvaro och yttranderätt 

 

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet beslutades vara stadgeenligt utlyst 

 

Sign 
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§7 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

 

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

avelsfrågor samt revisorernas berättelse  

Samtliga genomgicks  och lades till handlingarna. 

 

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

förlust 

Balans och resultaträkningen fastställdes. Beslutades att vinsten 47,76 kr påföres i ny räkning. 

 

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

Föregående årsmöte hade ej gett styrelsen några uppdrag utöver versamhetsplanen. 

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för 2013 

 

§12 Beslut om 

a) Styrelsens förslag till versamhetsplan 

Beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

b) Antagande av nya stadgar rasklubb/ Dvärgpinscher Klubben 

Mötet beslutade att anta förslagna stagnar 

 

c) Beslut om avgifter för kommande versamhetsår 

Beslutade att anta styrelsens förslag på avgifter  för 2015 enligt följande: 

Helbetalande 300kr 

Familjemedlem 80kr 

Extra rasring 80kr 

Gåvomedlemskap 150kr 

Sign 
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d) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet fastställde rambudgeten 

 

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

suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Årsmötet beslutade att välja 4 ledamöter samt 4 suppleanter jämte ordförande till styrelse för 

kommande period 

Maj Flodinvaldes till ordförande på 1 år 

 

Till ledamöter på 2 år valdes 

Elin Friden och Jaana Meica 

 

Ledamot på fyllnadsval  1 år valdes Amanda Malm 

 

 

Till suppleanter på 1 år valdes 

Ann-Charlotte Ling, Catharina Holmberg, Carola Håkansson och Zandra Hell 

Tjänstgöringsordning beslutades vara i valordning 

 

 

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar 

Marianne Olsson och Malin Björkvik valdes till revisorer i 1 år 

Annika Ekblom Appelberg och Neta Thomsson valdes till revisorsuppleanter i 1 år 

 

§15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

Till valberedning för 2014 valdes Katja Koho till sammankallande i 1 år och Linda Molin på 2 år 

 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Punkterna 13-15 beslutades att direktjusteras 

 

Sign 
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§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor före 

årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska 

styrelsen för behandling på årsmötet avge  utlåtande och lämna förslag till beslut. 

17a) Proposition från styrelsen gällande revidering av poängberäkning för Årets Allround Hund 

Beslutades att anta reviderad poängräkning 

 

17b) Proposition från styrelsen gällande Årets Allroundhund, Årets Agilityhund samt Årets 

Lydnadshund 

Förslaget bifölls 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 
Anso Pettersson, mötesordförande  Jaana Meica, protokollförare 

 

 

 

-------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Helen Andersson, justerare   Ingegerd Kilarne Holm, justerare 

 

 

 

 

 

 

Sign 

 


