
Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 
2010-02-13 

Eskilstuna, Vilsta sporthotell 

Årsmötesprotokoll 

§1 Justering av röstlängd  
 Årsmötet justerade röstlängden till 19 personer samt 2 med endast yttranderätt. 

§2 val av ordförande för mötet  
 Per-Inge Johansson valdes till mötesordförande. 

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet  
 Maria Gustafsson valdes till mötessekreterare. 

§4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande 
ska justera protokollet 
 Att justera protokollet och rösträkna valdes Rolf Karlsson och Malin Gabrielsson. 

§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. 

§8 Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor 
samt revisorernas berättelse 
 P-I Johansson föredrog Verksamhetsberättelsen 2009-01-31 tom 2009-07-18 
 Maj Flodin föredrog Verksamhetsberättelsen 2009-07-19 tom 2009-12-31. 
 Gunnel Karlsson föredrog Resultat- & balansräkning för 2009. 
 Maj Flodin redogjorde för RAS och demodexgruppen. 
 Maj Flodin föredrog Revisionsberättelsen då ingen av revisorerna deltog. 
 
RÖSTLÄNGDEN JUSTERAS:  
22 närvarande varav 20 med rösträtt. 

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
förlust 
 Balans och resultaträkningen fastställdes. 
 Vinsten för 2009 beslutades att överföras till ny räkning 2010. 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
 Inga uppdrag från föregående årsmöte fanns att föredra. 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009. 

§12 Beslut om 

a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 Maj Flodin föredrog verksamhetsplanen för 2010 som fastställdes av årsmötet. 
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RÖSTLÄNGDEN JUSTERAS:  
23 närvarande varav 21 med rösträtt. 
 

b) Föredragning av styrelsens budgetplan 
 Gunnel Karlsson föredrog budgetplanen för 2010. 

§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 4 suppleanter jämte ordförande till styrelse  för 
 kommande period. 
  Till ordförande i ett år valdes Göran Åkesson 
 Till ledamöter valdes 
  Maj Flodin i 2 år 
  Eva Brunnström i 2 år 
  Ingegerd Kilarne Holm i 2 år 
  Gunnel Karlsson i 1 år fyllnadsval 
  Maria Nyström i 1 år fyllnadsval 
 Till suppleanter valdes  
  Karin Johnsson i 1 år 
  Johanna Lilja Frimodig i 1 år 
  Sofia Dunder i 1 år 
  Åsa Svensson i 1 år 

 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 
 Jessica Broberg valdes till revisor suppleant i 1 år 

§15 Val av valberedning 
 Till valberedning för 2010 valdes  
 Annika Ekblom – Appelberg sammankallande i 1 år  
 Heidi Westman i 2 år 
 Carola Håkansson i 1 år 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 
 Punkterna 13 – 15  beslutades att 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 

 

 



Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 
2010-02-13 

Eskilstuna, Vilsta sporthotell 

§17.1 Motion nr 4 
 Flyttas och tas mellan § 17.5 och § 17.6. 

§17.2 Motion nr 1 ”Årets hund 1” 
 Bifölls i sin helhet. 

§17.3 Motion nr 2 ”Årets hund 2” 
 Bifölls i sin helhet 

§17.4 Motion nr 3:1 ”Årets lydnadshund” 
 Avslogs i sin helhet. 

§17.5 Motion nr 3:2 ”Årets Allroundhund” 
 Bifölls i sin helhet. 

§17.1 Motion nr 4 ”Årets Agilityhund” 
 Bifölls i sin helhet. 

Resten av motionerna ajournerades till efter proposition nr 4 

§17.13 Proposition nr 4 ”valphänvisning” 
 Votering begärdes och propositionen bifölls med röstsiffrorna 12 – 8. 

§17.6 Motion nr 5 ”Valphänvisning” 
 Föll  då proposition nr 4 antagits under § 17,13 

§17.7 Motion nr 6 ”Täckhundslistan” 
 Denna diskuterades och ansågs ligga under hänvisningarna varefter den 
 Föll då proposition nr 4 antagits under § 17.13 

§17.8 Motion nr 7 ”Ägarskap” 
 Bifölls i sin helhet. 

17.9 Motion nr 8 ”maskot” 
 Årsmötet Avslog motionens två att-satser  
 Årsmötet Ålade styrelsen att utarbeta ett förslag till maskot till årsmötet 2010.  

§17.10 Proposition nr 1 ”Lydnad- & Mentalhund” 
 Bifölls i sin helhet men med följande tillägg:  
 Att ägarna till de hundar som gör MT & MH ska premieras vid årsmötet. 

§17.11 Proposition nr 2 ”Svenskägda hundar” 
 Bifölls i sin helhet. 

§17.12 Proposition nr 3 ”Utställningshund” 
 Bifölls i sin helhet. 
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§17.14 Övriga frågor 
 Föreslogs att klubben skulle delta med rasmonter på My Dog. Frågan diskuterades och 
 styrelsen informerade att det i stadgarna står att klubben ska delta i olika verksamheter för 
 att sprida information och kunskap om rasen. Om det är genomförbart kommer klubben att 
 delta i sådana arrangemang i enlighet med stadgarna.  

 Ett uppfödarmöte Önskades snarast. 

 

 

 

§18 Ordförande tackade deltagarna och avslutade årsmötet 

 

 

 

 

 

 

Maria Gustavsson 
Mötessekreterare 

 Per-Inge Johansson 
Mötesordförande 

 

 

  

   

Rolf Karlsson 
Justerare 

 Malin Gabrielsson 
Justerare 

 


