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1A) Mötet öppnas 

Ordförande Anna Clevesjö hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

1B) Justering av röstlängd. Bilaga 1 

Vi var 34 st röstberättigade. 

2. Val av ordförande för årsmötet.  

Mötet valde Karin Sjöholm Östlund. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

Styrelsen meddelade att Annette Persson är protokollförare. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare.  

Mötet valde Jacqueline Swärd och Maj Flodin. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.  

Det var 2 st som inte var röstberättigade och mötet gav dem yttranderätt. 

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  

Svaret blev JA. 

7. Fastställande av dagordningen.  

Den fastställdes efter ett par tillagda frågor på övriga frågor och att remissen från SKK flyttades till 

övriga frågor. 

8. Styrelsens årsredovisning. Bilaga 2 

Den genomgicks och några frågor om datum vid avgående styrelseledamöter resulterade i att 

styrelsen i framtiden ska skriva i datum. 

8B) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor. 

Fanns inget annat än att RAS fortskrider i samarbete med SKK. 



8C) Balans- och resultatredovisning. Bilaga 3 

Genomgicks och kassören fick svara på några frågor. 

8D) Revisorernas berättelse. Bilaga 4 

Genomgicks. 

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

förlust.  

Mötet fastställde utefter styrelsens förslag att  

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

Fanns inga. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Bilaga 5 

Den gicks igenom och efter lite diskussioner beslutade mötet att den ska följas. 

12 B.) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.  

B1) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2023.  

Mötet beslutade efter styrelsens förslag att de ska vara oförändrade. 

B2) Beslut om styrelsens förslag till Rambudget 2023. Bilaga 6 

Mötet beslutade att anta den. 

13. A) Valberedningens berättelse. 

Katja läste upp den. 

13. B) Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen enl §  8. 

Mötet beslutade att klubben ska ha ordförande, 4 ledamöter och 4 suppleanter. 

B1) Val av ordförande 

Mötet valde Anna Clevesjö 

B2) Val av ledamöter  

Mötet valde till 2 år Jacqueline Swärd och Mica Grälls 

och till fyllnadsval 1 år valdes Jessica Linhem Olsson. 

B3) Val av suppleanter och beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

1 Eva Sätre, 2 Johan Jacobsson, 3 Anna Edling och 4 Jessica Berntsson, alla på 1 år. 

14. A) Val av två revisorer enligt § 9 i dessa stadgar.  

Mötet valde Kenneth Johansson och Monika Axelsson på 1 år 



14 B) Val av två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

Mötet valde Aki Seppälä och Maria Björn på 1 år 

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.  

15. A) Val av sammankallande på 1år  

Mötet valde till sammankallande 1 år Katja Koho 

15. B) Val av två stycken ledamöter på 2år  

Mötet valde Sandra Hempel till ledamot 2 år (en ledamot har ett år kvar). 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.  

Mötet justerade dessa punkter omedelbart. 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 

Fanns inga. 

17. A) Proposition 1. Bilaga 7 

Genomgicks och diskuterades ordentligt och mötet beslutade att tillstyrka den. 

17. C) Val av Fondstyrelse till Mariannes Minnesfond (Se stadgar för fonden). 

Den tillsattes 2022 och de arbetar på i 3 år. 

17. D) Övriga ärenden 

Årets Hundlista, diskuterades men eftersom mötet tillstyrkt propositionen så var det inte mycket att 

säga. 

Uppfödare och dess gåvomedlemskap diskuterade om detta med att hela kullen ska ges medlemskap 

så uppfödare ska få en fördel. Mötet kom fram till att styrelsen bör omformulera texten på 

hemsidan då det inte är förenligt med vad policyn säger i våra klubbar inom SSPK. 

Remiss från SKK angående Junior- och Veteranchampionat i SKK, medlemmarna önskade att 

styrelsen säger JA till detta. 
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