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Protokoll 
 
 
§1. Årsmötets öppnande. 
 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2.  Justering av röstlängden. 

Röstlängd justerad till 46 st. medlemmar. Tillägg till röstlängden 2 stycken (sen ankomst 
p.g.a. trafikolycka). Totalt 48 stycken. Mötet biföll tillägget. Se bifogad röstlängd. 

 
§3.  Val av ordförande för mötet. 
 Till ordförande för mötet valdes Jan-Erik Bång 
 
§4.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Frida Emmertz 
 
§5.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes- 
 ordföranden skall justera protokollet. 
 Dan Andersson och Lena Tellberg utsågs till justerare och tillika rösträknare. 
 
§6.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 
 Alla närvarande är medlemmar, ingen ytterligare yttranderätt tilldelades. 
 
§7.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Beslut: Mötet är stadgeenligt utlyst i Pudelnytt nr. 4 samt via hemsidan. 
 
§8.  Fastställande av dagordningen. 

Beslut: Dagordningen bifölls med följande ändringar. Punkt 18 ska vara ”beslut om 
omedelbar justering av punkterna 14-16”, inte 13-15. I punkt 19 ska det hänvisas till punkt 
19 inte 18. 
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§9.  Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas 
 berättelse. 

Yttranden och frågor gällande årsredovisning inkl. resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse: 
 Medlemssiffrorna är per 31 december 2009. 
Lista skickades runt på mötet för anmälan till nyhetsbrev. Förmedla gärna möjligheten om 
nyhetsbrev vidare till valpköpare och pudelvänner. 
Vårutställningen: Kicki Nilsson efterfrågar tennfatet, vandringspriset som ej utdelades.  
Ronnebyutställningen; Avatars vandringpris förstört p.g.a. regn, Anders Rosell diskuterar 
ersättningspris med styrelsen. 
Beslut: Styrelsens årsredovisning godkändes. 

 
§10.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
 uppkommen vinst eller förlust. 

Annika Kronberg presenterade resultat- och balansräkning. Färre medlemmar 2009 leder till 
minskning av en delegat till pudelfullmäktige. Högre intäkter än budgeterat för 2009 
medans kostnaderna följer budget. Lägre kostnader för styrelsemöten p.g.a. införandet av 
telefonmöten. 
Revisonsberättelsen lästes upp. Utan anmärkningar varvid revisorerna rekommenderade 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
Förslag på vinstdisponering lästes upp. 
Beslut: Resultat- och balansräkning fastställdes och vinstdisponeringen beslöts enligt 
förslaget. Stort beröm framfördes till styrelsen för det fantastiska jobb som utförts under 
2009! 

 
§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till  
 styrelsen. 
 Fredrik Nilsson rapporterade om styrelsens arbete under det gångna året.  
 
§12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Beslut: Ansvarsfrihet beviljades enhälligt för styrelsen. 
 
§13.  A.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Beslut: Verksamhetsplanen för 2010 fastställdes med korrigering: Lydnadsprov 29 augusti 
ej 23 augusti som det stod i verksamhetsplanen för 2010. 

 
       B.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Kassör Annika Kronberg föredrog förslaget till rambudget för mötet. The Swedish Poodle 
Show och RAS är ytterligare kostnader som uppkommer för år 2010 utöver ett normalår. 
Tappet av medlemmar och därmed minskade intäkter diskuterades. Viktigt att behålla 
medlemmar inte bara finna nya. Anmälningsavgifter, det budgeterade är enligt den 
beslutade avgiften till The Swedish Poodle Show. 350 kr inkluderar katalog och parkering 
vilket innebär att anmälningsavgiften är satt till 280 kr vilket är beslutat maxtak i tidigare 
pudelfullmäktige. 
Beslut: Rambudgeten bifölls utan ändringar. 

 
§14.  VAL 

Val av ordförande  
 Beslut: Fredrik Nilsson (omval på 2 år till 2012)  
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Val av ordinarie ledamöter  
Beslut:  
Lene Strandvad (omval på 2 år till 2012) 
Anita Sjöholm  (omval  på 2 år till 2012) 
Åsa Blohm   (fyllnadsval efter Frida Emmertz på 1 år till 2011) 
Christel Tevin  (fyllnadsval efter Gunnel Edin på 1 år till 2011) 
Mikael G Nilsson  (fyllnadsval efter Lena Emmertz på 1 år till 2011) 

  
Val av suppleanter i styrelsen 
Enligt § 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Beslut: 
Första suppleant Jenny-Lynn Åkesson (fyllnadsval efter Marika Tevin på 1
    år till 2011) 
Andra suppleant Göran Blom  (nyval på 2 år till 2012) 

  
 
§15.  Val av två revisorer  
 Beslut: 
 Jan-Erik Bång (omval på 1 år till 2011) 
 Anki Nilsson  (omval på 1 år till 2011) 
  
 Val av två revisorsuppleanter  
 Enligt § 24 i dessa stadgar. 

Beslut: 
Ylva Gannby  (omval på 1 år till 2011) 

 Margaretha Plym (omval på 1 år till 2011) 
  
 
§16.  Val av eller beslut om att uppdrag åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som 
 företrädare för avdelningen vid SPK:s stämma. 
 Förslag ombud till Pudel Fullmäktige:  
 Fredrik Nilsson  (46 röster) 
 Doris Backe   (42 röster) 
 Annika Kronberg  (41 röster)  
 Linda Isgren   (38 röster)  
 Kicki Nielsen  (32 röster) 
 Lena Tellberg  (14 röster)  
 Barbro Larsson  (5 röster) 

Berit Lönnerstam  (2 röster) 
 
Fredrik Nilsson, Doris Backe, Annika Kronberg, Linda Isgren och Kicki Nielsen anses 
valda. 
Sluten votering begärd, se röstsiffror ovan. 
 
Beslut: Följande fem valdes till ombud 

 Fredrik Nilsson  
 Doris Backe 
 Annika Kronberg 
 Linda Isgren 
 Kicki Nielsen 
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 Förslag suppleanter till PudelFullmäktige enligt följande ordning:  
 Första: Gunilla Persson 
 Andra: Lena Tellberg  
 Tredje: Barbro Larsson 

Fjärde: Berit Lönnerstam  
 
 Beslut i nämnd ordning: 
 Första:  Gunilla Persson 
 Andra: Lena Tellberg  
 Tredje: Barbro Larsson 

Fjärde: Berit Lönnerstam  
 
 
§17. A. Val av valberedning  
 Enligt § 25 i dessa stadgar. 
 Beslut:  Lena Tellberg (sammankallande) (nyval 1 års mandat till 2011) 
  Berit Lönnerstam  (nyval 2 års mandat till 2012) 
  Louise Wilson  (nyval 1 års mandat till 2011) 
  
 

B. Val av förberedande valberedning 
Beslut: Maria Wiener (nyval 1 års mandat till 2011) 
 Annika Ingvarson (nyval 1 års mandat till 2011) 
 Margaretha Plym (nyval 1 års mandat till 2011) 

 
  
 
§18.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16.  
 Beslut: Punkt 14-16 beslutades som omedelbart justerade. 
  
§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.  Motion angående tillsättning av arbetsgrupp angående uppfödarekrav och då även delvis 
 som följd, valphänvisningskrav, motion av Linda Isgren 
 Beslut: Motion A bifölls som SPK Södras egen och skickas till Pudel Fullmäktige (PF). 
 
   B. Motion angående ändring av text på SPK hemsida, motion av Linda Isgren 
 Beslut: Motion B bifölls som SPK Södras egen och skickas till PF. 
 
   C. Motion angående  Pudel-SM i  Lydnad, motion av Berit Lönnerstam 
 Beslut: Motion C bifölls som SPK Södras egen och skickas till PF. 
 
   D. Motion angående  Pudel-SM i Agility, motion av Berit Lönnerstam 
 Beslut: Motion D bifölls som SPK Södras egen och skickas till PF. 
    
   E. Motion om beslutsordning för RAS dokumentet, motion av Anders Rosell och 
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 Fredrik Nilsson 
 Beslut: Motion E bifölls som SPK Södras egen och skickas till PF. 
 

F. Proposition angående anmälningsavgifter till utställning 
Två förslag:  1. Styrelsens förslag; avdelningen bestämmer själv anmälningsavgift utan 

maxtak. 
 2. Tillägg till styrelsens förslag; höjt maxtak ska fastställas av PF. 
Beslut: Proposition F bifölls enligt styrelsens förslag som SPK Södras egen och skickas till 
PF utan tillägg. 

 
G. Proposition gemensamt rosettinköp 

Beslut: Proposition G bifölls som SPK Södras egen och skickas till PF. 
 

H. Övriga frågor 
a. Revisorerna efterfrågar ej konfidentiella styrelseprotokoll (protokoll där alla namn finns) 

samt att dessa skickas till deras hemadresser. 
b. Stort tack till styrelsen för ett fantastiskt jobb med mycket nytänk och hårt arbete! 

 
 
§20. Årsmötets avslutande. 
 SPK:s Ordförande Fredrik Nilsson tackade Jan-Erik Bång för insatsen som ordförande! 
 Härmed avslutades mötet. 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Frida Emmertz      
Protokollförare 
 
     

Justeras: 
 
 
 
 
 
Jan-Erik Bång  Dan Andersson  Lena Tellberg 
Ordförande      
 


