
                                                                                                                                                                      
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012 

för rasklubben Pinschersektionen 
inom specialklubben SSPK 

 
Plats: Kymlinge Gård, Kista 
Datum: 2012-02-12 

 
Mötets öppnande 
Ordförande Christer Carle önskade alla deltagare välkomna. 
 
1 Justering av röstlängden 
Elin Hjerpe, Inger Jernberg Hjerpe, Robin Karlsson, Linda Hansen, Bodo Bäckmo, Jeanette Grundström, Lena Johansson, 
Mona Lindberg, Mari Levänen, Carina Gabrielsson, Carin Wetterlöf, Susanne Nilsson, Ulf Nilsson, Joakim Falk, Anna Nordgren, 
Inger ???, Matilde Hagen, Christer Carle, Marie-Christine Lindgren, Jenny Gunnarsson, Catharina Bergman, Björn Hagen, 
Claes Hedberg, Emma Carle och Emma Sundling.  
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 25 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 Inger Jernberg Hjerpe och Susanne Nilsson 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 samt Jessica Westblad 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  
Lades till handlingarna efter genomgång. 
 
8.2 Balans- och resultaträkning  
Lades till handlingarna efter genomgång. 
 
8.3 Redogörelse för arbetet med avelsfrågor  
Bodo Bäckmo och Christer Carle gav en muntlig redogörelse om arbetet. Bodo Bäckmo presenterade den nya RAM-kommittén 
som inte stod med i årsredovisningen. RAM är en sammanslagning av RAS-, Avel- och Mentalkommittén. I gruppen ingår Bodo 
Bäckmo, Christer Carle, Ulf Nilsson, Jessica Westblad och Catharina Bergman. Lades därefter till handlingarna. 
 
8.4 Revisorernas berättelse  
Lästes upp av revisor Jenny Gunnarsson. Därefter lades revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 
Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning. 
Årsmötet beslutar att balansera årets resultat minus ca 850 kr till forskningsfonden. 
 
10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen  
Ordförande Christer Carle redovisade om motion från årsmöte 2011. 
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens rapport. 
 
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet. 
Elin Hjerpe, Bodo Bäckmo, Catharina Bergman, Christer Carle, Claes Hedberg och Björn Hagen deltog ej i beslutet. 
 
12.1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan  
Redovisades av ordförande Christer Carle. 
Förslag från Susanne Nilsson om att styrelsen ska arbeta för att få fler uppfödare att ge gåvomedlemskap. 
Förslag från Susanne Nilsson om att det ska föras in MH i verksamhetsplan. 
Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag samt de två förslagen. 
 



12.2 Föredragning av styrelsens budgetplan  
Redovisades av ordförande Christer Carle och årsmötet beslutar att bifalla styrelsen 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 
Årsmötet beslutar att antalet ledamöter och suppleanter ska vara oförändrat. 6 plus 2. 
Årsmötet beslutar att välja Christer Carle som ordförande på 1 år. 
Årsmötet beslutar efter votering att välja Anna Borg, Claes Hedberg och Catharina Bergman som ledamöter på 2 år. 
Årsmötet beslutar efter votering att välja Charlotte Agardh och Lillemor Hemström som suppleanter på 1 år. 
Årsmötet beslutar att tjänstgöringsordning för suppleanterna ska vara Charlotte Agardh som förste suppleant och Lillemor 
Hemström som andra suppleant. 
 
2012 års styrelse ser däremot ut som följande: 
Ordförande: Christer Carle  1 år 
Ledamot: Bodo Bäckmo  1 år 
Ledamot: Elin Hjerpe  1 år 
Ledamot: Björn Hagen  1 år 
Ledamot: Claes Hedberg  2 år 
Ledamot: Anna Borg  2 år 
Ledamot: Catharina Bergman  2 år 
Suppleant: Charlotte Agardh  1 år 
Suppleant: Lillemor Hemström  1 år 
 
14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 
Årsmötet beslutar att välja Jenny Gunnarsson och Ulf Nilsson som revisorer på 1 år. 
Årsmötet beslutar att välja Mirka Kapanen och Linda Hansen som revisorsuppleanter på 1 år. 
 
15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar  
Årsmötet beslutar att välja ledamot Emma Carle med ett år kvar som sammankallande på ett år. 
Årsmötet beslutar att välja Mona Lindberg som ledamot på 2 år. 
Årsmötet beslutar att fyllnadsvälja Carin Wetterlöf som ledamot på 1 år. 
 
16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15  
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
 
17 Behandling av motioner och propositioner 
En motion hade inkommit till årsmötet från Mona Lindberg med yrkandet ”Jag föreslår att mötet ska rösta om ev. arbete med att 
försöka få tillbaka brun pinscher”. Bodo Bäckmo redogjorde muntligt för styrelsens inställning till motionen. Motionär Mona 
Lindberg läste upp motionen. Diskussion följdes kring motionen och bruna pinschrar. Styrelsen presenterade ett brev från tyska 
Pinscher-Schnauzerklubben (PSK) som var skickat till SKK några dagar tidigare som visade PSKs inställning kring bruna 
pinschrar, en utvald del lästes upp av mötessekreteraren. 
Förslag om att uppdra åt styrelsen att följa utvecklingen och redovisa på kommande årsmöten. 
Föreslaget godtogs och årsmötet beslutar att motionen därmed anses vara besvarad. 
 
18 Övriga frågor  
En övrig fråga inkom om att en grupp pinscherägare har gått ut på internet om att pinschern ska vara en ”hemsk hund”. 
Mötesordförande Anso Petterssonn från SKK/FK förklarade om hur mycket arbete som SKK/FK har kring diskussioner etc på 
internet. Diskussion kring ämnet samt att det borde hållas mer möten för utbyte av information mellan styrelse och medlemmar. 
 
19 Mötet avslutas 
Mötesordförande Anso Pettersson lämnade över mötesklubban till omvalda ordföranden Christer Carle. Christer tackade 
mötesordföranden, mötessekreteraren och alla mötesdeltagare som tog sig till årsmötet, och avslutade 2012 års årsmöte. 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Anso Pettersson, mötesordförande  Claes Hedberg, protokollförare 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Inger Jernberg Hjerpe, justerare  Susanne Nilsson, justerare 


