
 

 

 

Protokoll fört vid Keeshondringens årsmöte den 21 maj 2011  

 

 

§ 1 Årsmötet öppnas 

 Monica Ekman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

§ 2 Justering av röstlängden 

 Räkning genom avprickning på medlemslista. 37 medlemmar, 2 icke medlemmar 

 och en minderårig närvarande. 

Beslöts att godkänna rösträkningen samt röstlängden med 37 st och att godkänna 

närvarorätt för 3 st icke medlemmar (Bengt Johansson, Alf Andersson och den 

minderårige) 

§ 3 Val av ordförande för mötet 

 Till ordförande för mötet valdes Alf Andersson. 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Anmäldes Margareta Benk som sekreterare för mötet. 

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet 

 Till protokolljusterare valdes Gunnar Dahlquist och Sune Sundin. 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 

 Revisor samt mötets ordförande, vilka inte är medlemmar, bör enligt mötet innebära 

ej rösträtt men yttranderätt under mötet. 

 Beslöts att dessa har yttranderätt men inte rösträtt. 

§ 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Kallelse har funnits på Keeshondringens hemsida och publicerats i Keeshondposten 

nr 4/2010 och 1/2011. 

 Beslöts att mötet blivit behörigen utlyst. 

§ 8 Fastställande av dagordning 

 Beslöts godkänna dagordningen med tillägg av § 14a, beslut om antal ledamöter i 

styrelsen. 
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§ 9 Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

 Ordföranden redogör för verksamhetsberättelsen. 

 En ändring i Utställningskommitténs verksamhetsberättelse: Östra avd. har ansökt 

om officiell utställning år 2013. 

 Monica Ekman informerar om att Norra avd. beslutat vila i 2 år på grund av 

svårigheter att samla medlemmar. 

 En ändring i Avelskommitténs verksamhetsberättelse: Raden ang. PHPT stryks. 

 I resultaträkningen har redovisats en förlust om 14.116:-. I den preliminära 

resultatrapporten har två konton sammanblandats. Det påverkar inte resultatet. 

Balansrapporten justeras och läggs till handlingarna. 

 Bengt Johansson föredrar revisorernas berättelse. Ändring i första stycket ”mig” till 

”oss”. Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust 

 Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning efter justering. Beslöts att balansera 

förlusten i ny räkning.  

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag som föregående årsmöte gett styrelsen 

 Monica Ekman redogjorde för uppdraget som getts till styrelsen. 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Beslöts att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2010.  

§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Beslöts stryka punkten angående championboken. Mötet uppmanade styrelsen att 

verkställa övriga punkter. 

 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

 Beslöts att avgifterna skall vara oförändrade.  

 C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 Beslöts godkänna styrelsens rambudget.  

§ 14a Beslut om antal ledamöter i styrelsen 

 Valberedningen föreslår att styrelsen minskas från 1 ordförande, 6 ledamöter och 2 

suppleanter till 1 ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter med anledning av 

vikande medlemsantal. Några av sittande styrelse protesterar och vill behålla 

nuvarande antal och anser att arbetet är i stort detsamma oberoende av antalet 

medlemmar. Omröstning sker genom handuppräckning. 16 medlemmar röstade för 

att ha 6 ledamöter, 20 medlemmar röstade för att ha 4 ledamöter. 
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 Beslöts att styrelsen skall bestå av 1 ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter. 

 Med anledning av beslutet ajourneras mötet i 10 minuter. Under tiden tas kontakt 

med styrelsemedlemmar som inte är närvarande. Sittande styrelse ställer sina platser 

till förfogande. Därmed faller valberedningens förslag. 

§ 14 b Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

 Med anledning av beslutet i § 14a beslutar mötet att välja enligt följande: 

 Ordförande: Eva Andersson  nyval 1 år 

 Ledamöter: Lena Pedersen nyval 2 år 

   Gunilla Ottergren fyllnadsval 1 år 

   Sten Johansson ” 1 år 

   Marina Eriksson ” 1 år 

 Suppleanter: Barbro Jansson nyval 1 år 

   Mimmi Nordström nyval 1 år 

 Beslöts att tjänstgöringsordningen skall vara som följer: Barbro Jansson och Mimmi 

Nordström. 

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

 Beslöts att välja Gunilla Neble och Mari Clevenpalm till revisorer på 1 år, Margareta 

Benk och Christina Höglund till revisorssuppleanter på 1 år. 

§ 16 Val av valberedning enligt § 10 

 Beslöts att till valberedning välja Monica Ekman (sammankallande), 1 år, Liisa 

Sundin, 1 år och Åsa Persson, 2 år. 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14b – 16 

 Enligt stadgarna justeras punkterna 14b – 16 omedelbart genom ordföranden samt 

båda protokolljusterarna, se bilaga 1. 

§ 18 Val av eller beslut att uppdra åt styrelsen att utse delegater och suppleanter för 

ett år till SSUKs fullmäktige 

 Beslöts överlåta åt styrelsen att utse delegater och suppleanter till SSUKs fullmäktige 

inom eller utom styrelsen. 

§ 19 Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 

21 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen 

 Motion 1  Ärende: Att valpförmedlare inte skall vara uppfödare. Beslöts bifalla 

motionen, se bilaga 2. 
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 Motion 2  Ärende:  Bildande av en aktivitetssektor inom Keeshondringen. Beslöts 

avslå motionen, se bilaga 3. 

§ 20 Övriga frågor 

 Monica Ekman meddelar att klubben inte längre kommer att sälja lotter till 

Bingolotto. 

§ 21 Mötet avslutas 

 Mötets ordförande Alf Andersson överlämnar klubban till nya ordföranden Eva 

Andersson. Eva avtackar Monica Ekman som i sin tur tackar avgående styrelse för 

gott samarbete och önskar nya styrelsen lycka till. 

 Eva Andersson avslutar mötet.  

 

 

……………………. den ………. 2011 ……………………. den ………. 2011 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Ordförande Alf Andersson Sekreterare Margareta Benk 

 

 

……………………. den ………. 2011 ……………………. den ………. 2011 

 

………………………………………. ……………………………………….. 

Justerare Gunnar Dahlquist Justerare Sune Sundin 

 

  

 


