Svenska Pudelklubbens södra
avdelnings
årsmöte 2012-02-11 i Höör
Protokoll:
§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för våra
avlidna medlemmar, Barbro Larsson och Karin Nilsson. Fredrik förklarade mötet
öppnat.
§2. Justering av röstlängden.
Röstlängden lästes upp och justerades till 31 st röstberättigade medlemmar.
Se bifogad röstlängd.
§3.

Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Svante Andersson

§4.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Annika Kronberg

§5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med
möteordförande skall justera protokollet
Mikael Nilsson och Lena Tellberg utsågs till justerare och tillika rösträknare

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.
Alla närvarande var medlemmar, ingen ytterligare yttranderätt tilldelades

§7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet är stadgeenligt utlyst i PudelNytt No 4 samt via hemsidan

§8.

Fastställande av dagordningen.
Förslag till dagordning fastställdes

§9.

A. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse
Årsredovisning med balans- och resultaträkning redovisades.
verksamhetsberättelsen godkändes med följande tillägg under ”medlemsvård”.
- Mikael G Nilsson, Håkan Heed och storpudeln Valle representerade SPK södra
På Hundens dag på Ribbersborg. Ett samarbete med Sydskånska kennelklubben Revisionsberättelsen lästes upp. Inga anmärkningar, revisorerna rekommenderade
ansvarsfrihet för styrelsen.
B. CS redovisning av RAS
Redovisades av Mikael Nilsson
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§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkningen fastställdes. Även det här året präglas av god
ekonomi efter gott arbete av styrelsen. Fastställdes att uppkommen vinst förs
över till nästa års räkning.
§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till
styrelsen.
1 proposition och 3 motioner
Propositionen angående nya statuter för agility arbetar vi nu efter
Motionen angående att fondera pengar till kommande ordförandekonferenser
avslogs på PF
Motionen angående utställningsavgifterna avslogs på PF men skulle utredas
tillsammans med avdelningarna, vilket gjordes på ordförandekonferensen.
Motionen angående en tidsaxel i RAS bifölls på PF men ingen tidsaxel infördes
I RAS som nu är inlämnad och godkänd.
§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ansvarsfrihet beviljades enhälligt för styrelsen
§13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Efterlystes fler aktiviteter i Blekinge och Småland
Verksamhetsplanen fastställdes
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Rambudgeten fastställdes
§14. Val
Val av ordförande
Fredrik Nilsson
Val av ordinarie ledamöter
Oddbjörn Aasvold
Mikael G Nilsson
Maria Wiener
Anita Sjöholm
Margareta Plym
Louise Ekbladh

Omval 2 år till 2014

Mandat till 2013
Mandat till 2013
Mandat till 2013
Omval 2 år till 2014
Omval 2 år till 2014
Fyllnadsval 1 år till 2013

Val av suppleanter i styrelsen
enligt § 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Göran Blom
Omval 2 år till 2014
Håkan Hed
Mandat till 2013
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§15. Val av två revisorer
Jan-Erik Bång
Göte Dunsäter

Nyval 1 år till 2013
Nyval 1 år till 2013

Val av två revisorsuppleanter
enligt § 24 i dessa stadgar.
Ylva Gamby
Omval 1 år till 2013
Linda Isgren
Nyval 1 år till 2013

§16. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och
suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPK:s stämma
Beslut: Ombuden väljs av årsmötet
Till ombud för Pudelfullmäktige valdes:
Fredrik Nilsson
Mikael Nilsson
Berit Lönnerstam
Mikael G Nilsson
Kicki Nilsson
Uppdrogs åt styrelsen att utse suppleanter för dessa om det behövs

§17A. Val av valberedning
enligt § 25 i dessa stadgar
Berit Lönnerstam
Paula Granqvist
Louise Wilsson

Sammankallande
Nyval 2 år
Fyllnadsval 1 år

B. Val av förberedande valberedning
Annika Kronberg
Sammankallande
Gun-Britt Andersson
Magnus Kronberg
§18.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17.
Punkterna 14-17 beslutades som omedelbart justerade
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§19.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som
senast tre veckor före ordinarie årsmötet hålls anmälts till styrelsen.
Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall
styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag
till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns
medtaget under punkt 19. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp
till behandling men inte till beslut.

A.

Proposition angående nytt bankkonto
Uppdrogs åt styrelsen att starta en fond och att formulera tydliga statuter
för fonden och hur fonden ska hanteras i framtiden.

B.

Proposition angående organisationsutveckling och mer öppenhet i
Svenska Pudelklubben
Årsmötet godkänner propositionens innehåll med tilläggsyrkande att varje
beslut tas för sig, inalles fem beslut.
Propositionen sändes till PF i sin helhet.

§20. Årsmötets avslutande
Ordförande Fredrik Nilsson tackade Svante Andersson för hans insats som
mötesorförande och avslutade därmed årsmötet.
Vandringspriser och minnesgåvor delades därefter ut.
Vid protokollet:

Annika Kronberg
Protokollförare
Justeras:

Svante Andersson
Mötesordförande

Mikael Nilsson

Lena Tellberg
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