ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2010
för rasklubben Pinschersektionen
inom specialklubben SSPK

Plats: Örebro BHK
Datum: 2010-02-20
Mötets öppnande
Ordförande Christer Carle önskade alla deltagare välkomna trots det väder som rådde ute.
1. Justering av röstlängden
Heidi Jaakola, Elin Hjerpe, Inger Jernberg Hjerpe, Ulla-Britt Svahn, Gert Edbom, Karin
Larsson, Anna Lööf, Bodo Bäckmo, Joakim Falk, Sandra Älverud Sjöström, Elenora Arthursson,
Emma Björkvall, Claes Hedberg och Christer Carle. Efter avstämning mot medlemslista
konstateras alla 14 närvarande vara medlemmar i klubben.
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 14 personer.
2. Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutar att välja Anso Pettersson från SKK/FK till mötesordförande.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmäler Claes hedberg som protokollförare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Årsmötet beslutar att välja föreslagna Joakim Falk och Emma Björkvall till justeringspersoner
tillika rösträknare för årsmötet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar enligt § 7
mom 4
Årsmötet beslutar att ge Anso Pettersson från SKK/FK rätt att närvara och yttra sig.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet beslutar att årsmötet är stadgeenligt utlyst efter att ordförande Christer Carle har
beskrivit på vilka sätt årsmötet har utlysts.
7. Fastställande av dagordningen.
Årsmötet beslutar fastställande av dagordningen för årsmötet
8. 1 Styrelsens årsredovisning,
Genomgånget med tillägg av justering av 13 protokollförda möten till 11 styrelsemöten
samt 2 AU-möten.
Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.
2 Balans- och resultaträkning,
Genomgånget med diskussioner kring avsättning till forskningsfond samt kring resultat-,
balans- och resultaträkning i framtiden.
Därefter lades balans- och resultaträkningen till handlingarna.
3 Redogörelse för arbetet med avelsfrågor
Genomgånget utan diskussion, varpå det lades till handlingarna.

4 Revisorernas berättelse
Lästes upp av revisor Gert Edbom samt följdes upp av frågor från revisorer Gert Edbom
och Karin Larsson om hur arbetet med de nya stadgarna fortlöper samt hur arbetet med
förra årets bifallna motioner fortlöper.
Därefter lades revisorernas berättelse till handlingarna.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.
Årsmötet beslutade att besluta om uppkommen förlust i enlighet med styrelsens förslag.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Ordförande Christer Carle berättade om de bifallna motionerna från föregående årsmöte och
hur styrelsen har arbetat med dessa frågor under verksamhetsåret. Diskussion kring
auktoriserad domare kring valpar på inofficiell utställning och Anso Pettersson från SKK/FK
gav råd hos detta skulle tolkas baserat på förra årets motion. Diskussion kring motion om
halvårsvis beräkning av avelsbas vilket också skulle tas upp på medlemsmötet efter årsmötet.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens rapport.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade om att ge ansvarsfrihet för styrelsen.
Christer Carle, Bodo Bäckmo, Claes Hedberg, Sandra Älverud Sjöström och Emma Björkvall
deltog ej i beslutet.
12. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Redovisades av ordförande Christer Carle och årsmötet beslöt bifalla styrelsens
förslag till verksamhetsplan för 2010.
2. Föredragning av styrelsens budgetplan
Redovisades av ordförande Christer Carle och årsmötet beslöt bifalla styrelsens
förslag till rambudget.
13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter och val av ordförande, ordinarie
ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Valberedningens sammankallande Anna Borg deltog via högtalartelefon under denna punkt på
årsmötet men hade ej rösträtt.
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter och suppleanter skulle vara oförändrat: 7 plus 2.
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag på omval av Christer Carle som
ordförande på 1 år.
Diskussion uppstod kring den ojämna fördelningen av ledamöters perioder varpå årsmötet
beslutade att förändra en period från ett år till två år för att detta ska ge en jämn fördelning
av perioderna för ledamöter.
Årsmötet beslutade efter votering att välja Claes Hedberg, Anna Borg och Anna Lööf till
ledamöter på 2 år.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberednings förslag på fyllnadsval på 1 år som
ledamöter välja Josefin Mälman och Björn Hagen.
Årsmötet beslutade efter votering att godkänna Rebecca Johansson och Elin Hjerpe till
suppleanter på 1 år.
Årsmötet beslutade att tjänstgöringsordning för suppleanterna ska vara Rebecca Johansson
som förste suppleant och Elin Hjerpe som andra suppleant.

2010 års styrelserna ser därmed ut som följande:
Ordförande: Christer Carle
1 år
Ledamot:
Bodo Bäckmo
1 år
Ledamot:
Claes Hedberg
2 år
Ledamot:
Anna Borg
2 år
Ledamot:
Anna Lööf
2 år
Ledamot:
Josefin Mälman
1 år
Ledamot:
Björn Hagen
1 år
Suppleant: Rebecca Johansson
1 år
Suppleant: Elin Hjerpe
1 år
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Valberedningens sammankallande Anna Borg deltog via högtalartelefon under denna punkt på
årsmötet men hade ej rösträtt.
Årsmötet beslutade att fastställa valberedningens förslag på omval av Gert Edbom och Karin
Larsson som revisorer.
Årsmötet beslutade att fastställa valberedningens förslag på omval av Heidi Jaakola och
Jessica Dahlqvist som revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
Birgitta Rossbäck har 1 år kvar som ordinarie ledamot.
Årsmötet beslutade att välja Sara Wallgren som sammankallande för valberedningen.
Årsmötet beslutade att välja Emma Björkvall som ledamot på 2 år.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.
17. Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
18. Övriga frågor
Styrelsen hade anmält en sent inkommen fråga från SSPK om årets hundstatuter inom SSPK
och att det skulle tas upp på det efterföljande medlemsmötet. Lades till handlingarna.
19. Mötet avslutas
Mötesordförande Anso Pettersson lämnade över mötesklubban till omvalda ordföranden
Christer Carle. Christer tackade mötesordföranden, mötessekreterare och alla mötesdeltagare
som tog sig till årsmötet trots det väder som rådde, och avslutade 2010 års årsmöte.

Justeras

____________________________
Anso Petterson, mötesordförande

____________________________
Claes Hedberg, protokollförare

____________________________
Joakim Falk, justerare

____________________________
Emma Björkvall, justerare

