Sollentuna 2020-02-15

Dvärgpinscherklubbens Årsmöte
Lördagen den 15 februari 2020
SKK Sollentuna

Årsmötesprotokoll
§1A. Mötet öppnas
Ordförande Anna Clevesjö öppnar mötet.

§1B. Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 18 närvarande medlemmar
§2. Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet valde Anso Pettersson till årsmötes ordförande
§3. Styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Catharina Holmberg Kivinen som protokollförare
§4. Val av justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande
ska justera protokollet
Maj Flodin och Annette Persson valdes som justerare tillika rösträknare
§5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Årsmötet beslutade att samtliga närvarande har närvaro och yttranderätt
§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Styrelsen redogjorde att kallelse har skett i god tid genom både hemsida,
klubbtidning och sociala medier. Årsmötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt
utlyst.
§7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§8A. Årsredovisning
Årsredovisning skedde genom en genomgång av klubbens verksamhetsberättelse,
godkändes och lades till handlingarna.
§8B. Arbetet med avelsfrågor
Arbetet med avelsfrågor i RAM (Ras, Avel, Mentalitet) redovisas i
verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§8C. Balans och resultaträkning
Balans och resultaträkningen genomgicks man diskuterade att den var rörig och gav
styrelsen i uppdrag att till 2021 göra den läsduglig samt att efter varje event redovisa
intäkter och utgifter sen godkändes den och lades till handlingarna.
§8D. Revisorernas berättelse
Annette Persson läste upp revisorernas berättelse och lades till handlingarna.
§9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dess
uppkommen vinst eller förlust
Balans och resultaträkningen godkändes. Mötet biföll styrelsens förslag att
uppkommen förlust balanseras i ny räkning.
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§10. Styrelsens rapport om de uppdrag årsmötet givit styrelsen
Inga rapporter eller uppdrag har givits.
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade ansvarsfrihet för styrelsen
§12A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes
§12B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
B1. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2021
Medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår 2021 beslutades vara
oförändrade
B2. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsens förslag till rambudget godkändes.
§13A. Valberedningens förslag
§13 B. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8
Beslut togs om att förutom ordföranden skall styrelsen bestå av 4 ledamöter och 4
suppleanter
§B1. Val av ordförande
Catharina Holmberg Kivinen valdes till ordförande, nyval 1 år.
§B2. Val av ledamöter
Ordinarie ledamöter valdes:
Ingela Pettersson Omval 2 år
Nathalie Lorenz Nyval 2 år
Jessica Linhem Olsson Fyllnadsval 1 år
§B3. Val av suppleanter och deras tjänstgöringsordning
Suppleanter på 1 år valdes:
Annette Persson Nyval 1 år
Cecilia Landström Nyval 1 år
Linda Olsson Nyval 1 år
Izabella Svensson Nyval 1 år
§14A. Val av två revisorer enligt §9
Revisorer på 1 år valdes:
Marcus Claeson
Karin Danielsson
§14B. Val av två revisorsuppleanter och deras tjänstgöringsordning enligt §9
Revisorsuppleanter på 1 år valdes
Vakant
Vakant
§15. Val av valberedning enligt §10
§15A. Val av sammankallande
Valdes Amanda Malm, Nyval 2 år
§15B. Val av 1 st ledamot
Valdes Jan Pettersson, Nyval 2 år
§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15 Punkterna
13–15 förklarades omedelbart justerad.
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§17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
§17A Fastställande av nya stadgar
17B) Motion 1
Bifölls i sin helhet
17C) Motion 2
Bifölls i sin helhet
17D) Motion 3
Bifölls med ändringen i Att Satts 1 titeln SDPV senior
17E) Motion 4
Årsmötet avslog motionen
17F) Motion 5
Årsmötet avslog motionen
17G) Motion 6
Årsmötet avslog motionen
17H) Proposition 1
Årsmötet avslog Styrelsens Proposition
17I) Proposition 2
Årsmötet avslog Styrelsens Proposition
17J) Proposition 3
Årsmötet avslog Styrelsens Proposition
17K) Proposition 4
Årsmötet avslog Styrelsens Proposition
17L) Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden
§18. Mötet avslutas
Mötesordföranden Anso Pettersson lämnade över ordförandeklubban till klubbens
nyvalda ordförande Catharina Holmberg Kivinen, som tackade för förtroendet att leda
Dvärgpinscherklubbens styrelse.
Därmed förklarades årsmötet avslutat
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