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Dagordning till årsmötet för
verksamhetsåret 2012
Efter mötet sedvanlig utdelning av utmärkelser för
Årets Utställningshund och Årets Arbetande hund.

1.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mötets öppnande
Justering av röstlängden
Val av ordförande för årsmötet
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar enligt
§ 7 mom 4.
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av dagordningen.
1 Styrelsens årsredovisning.
2 Balans- och resultaträkning.
3 Redogörelse för arbetet med avelsfrågor .
4 Revisorernas berättelse .
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
2 Föredragning av styrelsens budgetplan.
Beslut om antal ledamöter och suppleanter och val av ordförande, ordinarie 		
ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Behandling av motioner och propositioner.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.
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Verksamhetsberättelse för 2012
2012-02-12 Konstituerade sig den nya styrelsen
bestående av sju ledamöter och 2 suppleanter.

2.

Verksamhetsberättelse

Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Christer Carle
Vice ordförande:
Catharina Bergman
Kassör:
Björn Hagen
Sekreterare:
Anna Borg
Ledamot: 		Bodo Bäckmo
Ledamot:
Elin Hjerpe
Ledamot: 		Claes Hedberg, avgick på egen begäran 2012-08-28
Suppleant: 		Charlotte Agardh
Suppleant: 		Lillemor Hemström
Övriga valda
Revisorer: 		Jenny Gunnarsson, Ulf Nilson (avgick på egen begäran 2012-03-22)
Revisorsuppl.:		Mirka Kapanen, Linda Hansen
Valberedning: 		Emma Carle (sammankallande), Mona Lindberg som ledamot
			(valdes på 2 år, har 1år kvar), Carin Wetterlöf valdes på 1 år
Funktionärer
Valphänvisare:
Emma Carle
Webmaster: 		Marie Johannesson
Avels- och
mentalitetskommitté: Bodo Bäckmo (sammankallande), Christer Carle,
			Catharina Bergman, Jessica Westblad
Utställningskommitté: Linda Hansen, Anna Borg, Mirka Försti
RAS: 		Bodo Bäckmo, Christer Carle
Tävlingskommitté:
Elin Hjerpe, Björn Hagen
Redaktör Notisbladet: Catharina Bergman
Styrelsen
Styrelsen har under 2012 haft 10 protokollförda möten, samt ett konstituerande möte och
ett AU-möte. Protokoll nr 1/12 är medräknad trots att det avhölls före årsmötet i februari
och nuvarande styrelse kommer att ha möten innan årsmötet 2013. Protokollen har lagts ut
på sektionens hemsida löpande under året.
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Statistik
Medlemmar i Pinschersektionen enligt medlemslista 1/1-2013
Totalt:		
230		
Varav
Fullbetalande:		195
Familjemedlemmar:		 12
Gåvomedlemsskap		 13
Nordiska medlemmar:		
3
Ständig medlem:		
1
Extra medlemskap:		
2
Dubbelt 19-25:		
3
Registrerade valpar enligt SKK
2010:		 173 st
2011:		 120 st
2012:		 159 st
Valphänvisaren hade 30 förfrågningar avseende valpar, rasinformation, omplaceringar med
mera. På hemsidan har under året lagts ut 15 planerade och 16 födda kullar. Nytt hem har
sökts för 7 hundar och fodervärd för en hund.
Ett tack till valphänvisaren för att på ett bra sätt spridit information om vår ras och våra
kullar till blivande valpköpare och andra intressenter.
Arrangemang
Sektionen och dess medlemmar har under året arrangerat:
* Årsmöte i Kista i februari 2012 med 25 röstberättigade personer närvarande.
* Mälarpinschern, inofficiell utställning med 51 anmälda hundar. Utställningen hölls på 		
Lida söder om Stockholm och domare för året var Jeanette Lemmeke från Sverige.
Valpar 4-6 mån: 			7 anmälda
Avelsklass valpar 4-6 mån: 		2 anmälda
Uppf. klass valpar 4-6 mån: 		1 anmäld
Valpar 6-9 mån: 			5 anmälda
Juniorer: 			5 anmälda
Unghundar: 			6 anmälda
Öppenhundar: 			9 anmälda
Championhundar: 			15 anmälda
Veteraner: 			4 anmälda
Avelsgrupper: 			5 grupper
Uppfödargrupper: 			4 grupper
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* Viltspårs KM arrangerades med en bra uppslutning i Väne-Ryr utanför Vänersborg med 		
2 anmälda i Anlags klass och 6 st anmälda i Öppenklass som även hade KM status.
Årets arrangemang firade 5-års jubileum.
* Uppfödar- medlemsmöte / föreläsning samarrangerat med Pinscheruppfödare i Sverige.
* Ras monter på ”Stora Stockholm” i december 2012 tillsammans med SSPK och
de övriga rasringarna.
Arbetet i Pinschersektionen
Styrelsen har arbetat i enlighet med stadgarna som gäller för Pinschersektionen. Däröver har styrelsen haft kontakt via sitt interna styrelse forum, mejl och via telefon.

Hemsidan
Sektionen har en snygg hemsida med rullande uppdateringar på hemsidan. Den måste dock
uppdateras till ett enklare upplägg vilket också styrelsen gått ut med och efterlyser personer
som vill vara med och hjälpa till med detta. Stort tack till webmastern för arbetet under året!
Facebook sidan, som även administreras av styrelsen, har även används som ett fönster
utåt. En nyhetsblogg har skapats av styrelsen under sista delen av 2012 för att snabbt komma
ut med viktig information.
Ekonomi
Hänvisar här till kassörens rapport. Året har gett ett underskott om kr 7.763.95-. Styrelsen
föreslår att underskottet balanseras mot eget kapital.
Pinscher som visat framfötterna
Flera svenskfödda och ägda hundar har under 2012 placerat sig och meriterat sig på flera
olika sätt inom de olika tävlingsgrenarna både inom och utanför landets gränser.
Flera pinschrar har figurerat inom olika medier så som tidningar, tv och film. Ingen
nämnd ingen glömd.
Slutord
Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar för det gånga verksamhetsåret och ett speciellt
tack till alla som engagerat sig och hjälpt till.
Ordförande		Vice ordförande

Christer Carle 		Catharina Bergman
Sekreterare

Kassör

Anna Borg 		Björn Hagen
Ledamot

Ledamot

Bodo Bäckmo 		Elin Hjerpe
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Verksamhets- och budgetplan
för 2013
Pinschersektionen
c/o Anna Borg
Örnvägen 56
468 33 Vargön

3.
*
*
*
*
*
*

Verksamhetsplan

Årsmöte i februari
Delta vid SSPK:s fullmäktigmöte i mars
Medlems-/uppfödarmöten
Mälarpinschern
Viltspårs-KM
Rasmontrar Stockholm och Göteborg

4.

Budgetplan

Intäkter
Medlemsavgifter
Mälarpinschern
Viltspårs-KM
Summa intäkter

20.000:8.000:3.000:31.000:-

Kostnader
Mälarpinschern
Viltspårs-KM
Årsmöteskostnader
Medl/Uppfödarmoten
Styrelsemöten
Rosetter, kontorsmtrl m m
Summa kostnader

11.000:4.000:5.000:4.000:4.000:3.000:31.000:-
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Motioner till årsmötet 2012
Pinschersektionen
c/o Anna Borg
Örnvägen 56
468 33 Vargön

5.

Motioner

Inga motioner inkomna.
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Resultat och balansräkning för tiden
2012-01-01 – 2012-12-31

6.

Ekonomi

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Start-/anmälningsavgifter MP
Start-/anmälningsavgifter VKM
Försäljning Raskompendier
Avskrivning kortfristig skuld
Summa intäkter

19322,50 kr
8 340,00 kr
2800,00 kr
150,00 kr
740,50 kr
31 353,00 kr

Kostnader och årets resultat
Kostnader MP
Kostnader KM Viltspår
Bidrag ögonlysnin
Styrelsemöte
Årsmöteslokal 2011
Rosetter Årets Hund
Kontorsmateriel och porto
Fältmöte
Hemsidan
Bankkostnader
Årsmöte 2012
		
Summa kostnader
Årets resultat
Summa kostnader och årets resultat

39116,95 kr
- 7763,95 kr
31 353,00 kr

Balansräkning
Tillgångar
Handkassa
Plusgiro
Summa Tillgångar

2012
0 kr
45370,49 kr
45370,49 kr

2011
5325,00 kr
48 549,94 kr
53 874,94 kr

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Eget kapital
Forskningsfond
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

0 kr
49776,44 kr
3358,00 kr
-7763,95 kr
45370,49 kr

740,50 kr
42 155,19 kr
2 508,00 kr
8 471,25 kr
53 874,94 kr

14259,20 kr
3886,00 kr
282,50 kr
4194,00 kr
3415,00 kr
1 731,00 kr
635,00 kr
4863,00 kr
298,75 kr
454,50 kr
5098,00 kr
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Revisions- och förvaltningsberättelse
av räkenskapsåret 2012

7.

Revisions- och förvaltningsberättelse

Undertecknade, av ordinarie årsmöte valda revisorer i Pinschersektionen inom SSPK, får
härmed avge berättelse över granskningen av förvaltnings- och räkenskapsåret 2012.
Vi har granskat årsbokslut, bokföring samt styrelsens förvaltning för 2012. Revisionen har
gjorts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel.
På grundval av vår granskning av räkenskaperna och förvaltningen för 2012 föreslår vi att
årsmötet
• fastställer resultat- och balansräkning, den senare slutade på 45 370,49 kr
• beviljar styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning och den tid redovisningen av räkenskaperna omfattar
9 februari 2013

Revisor				
Jenny Gunnarsson				

Revisor
Mirka Försti

Revisorssuppleant
Linda Hansen
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Förslag från valberedningen
Pinschersektionens årsmöte 2013

8.

Valberedningens förslag

Styrelse:
Ordförande:

Catharina Bergman 		

(nyval) 1 år

Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Björn Hagen 			
Elin Hjerpe 			
Cathrine Eklöf 			
Charlotte Agardh 		
Marie-Christin Lindgren
Christer Carle 			

(omval) 2 år
(omval) 2 år
(nyval) 2 år
(fyllnadsval 1 år)
(fyllnadsval 1 år)
(fyllnadsval 1 år)

Suppleant:
Suppleant:

Pernilla Fahlén 			
Bodo Bäckmo 			

(nyval) 1 år
(nyval) 1 år

Revisorer:
Ordinarie:
Ordinarie:
Suppleant:
Suppleant:

Jeanette Grundström 		
Anders Karlernäs 		
Linda Hansen 			
- 					

(nyval) 1 år
(nyval) 1 år
(omval) 1 år
(nyval) 1 år

Stockholm 2013-01-23
Emma Carle

Carin Wetterlöf

Mona Lindberg
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Bilaga 1
Inbjudan till årsmöte

ÅRSMÖTE 2013

Tid och plats

Söndagen 17:e februari 2013 kl 11.00
STF:s vandrarhem Surahammar
Stationsvägen 2
73531 SURAHAMMAR
Mötet börjar kl 11.00 och vi bryter för
lunch ca kl 13. Därefter fortsätter mötet,
under eftermiddagen bjuds det på kaffe
och kaka/smörgås.
Vill du ha lunch och fika så föranmäler
du ditt deltagande på mailadress:
arsmote2013@pinschersektionen.se

senast 14 dagar innan årsmötet.
För de som inte har tillgång till Internet
finns handlingarna att rekvireras
från styrelsens sekreterare.
Motionerna, som ska sändas brevledes,
ska vara postade till sekreteraren senast
2 januari 2013. Poststämpel gäller.

och tips på hur du skriver en så bra motion
som möjligt.
Här hittar du dokumentet:
http://w w w.sk k.se/Global/Dokument/Om-SK K/Foreningspaketet/
Motioner-S16.pdf

Kontaktuppgifter till sekreteraren:
Anna Borg
Örnvägen 56
468 33 Vargön
sekreterare@pinschersektionen.se

Har du frågor angående årsmötet hjälper
styrelsen till i möjligaste mån. Maila till
sekreteraren, adress finns ovan.

Motioner och möteshandlingar

Att skriva en motion

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer
att finnas tillgängliga på sektionens
hemsida www.pinschersektionen.se

Om du har tänkt skriva en motion, titta
i dokumentet som du hittar länken till
nedan så kanske du kan hitta några knep

Frågor

Vi ses väl?

12

