
Protokoll fört vid Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2009-01-31 kl. 13-15

1. Justering av röstlängden
22 st röstberättigade medlemmar närvarade vid årsmötet. Årsmötet fastställde antalet 
röstberättade till 22 personer.

2. Val av ordförande för årsmötet. 
Gun Kristensson (representant från föreningskommittén) valdes till mötesordförande.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Annika Ottosson anmäldes som protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med 
mötesordförande skall justera protokollet.

Mötet valde Anette Persson och Rolf Karlsson .

5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.
Årsmötet beslutade att alla har närvaro- och yttranderätt.

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenigt utlyst.
28 november 2008 utlystes årsmötet på klubbens hemsida samt i sista Notisbladet så 
frågan besvarades med JA.

7. Fastställande av dagordningen.
Den godkändes av mötet.

8. Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser. 

Årsredovisning föredrogs.
Avelsfrågor redogjordes.
Revisorernas revisorernas berättelse föredrogs. Inga anmärkningar förelåg årsmötet 
föreslogs att fastställa balans- och resultaträkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Årsredovisning, Balans och Resultaträkning samt revisionsberättelse enligt bilagor.

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

Årsmötet fastställde rapportern och beslutade att balansera den uppkomna vinsten i ny 
räkning.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Uppdraget att arrangera en hälsoföreläsning blev av olika anledningar inte av, den nya 
styrelsen får i uppdrag att genomföra uppdraget.



11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

12.   Beslut om
a.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2009 föredrogs. Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att anordna 
hälsoföreläsning.
b.  Föredragning av styrelsens budgetplan
Budget för 2009 föredrogs. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget 
2009.

13. Beslut om antal ledarmöter och suppleanter och val av ordförande, ordinarie 
ledarmöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas 
tjänstgörningsordning

Antalet ledarmöter och suppleanter fastslogs och i den tjänstgörningsordning de står i 
nedan.
Berit Byström blev vald till ordförande för 1 år.
Maria Larsson blev vald till ledamot för 2 år
Maria Gustavsson blev vald till ledamot för 2 år
Ann-Louise King blev vald till ledamot på fyllnadsval på 1 år
Maj Flodin blev vald till ledamot för 2 år
Madeleine Ehlers blev vald till suppleant för 1 år
Jessica Bogren blev vald till suppleant för 1 år
Jenny Kjellman blev vald till suppleant för 1 år
Claes Hedberg blev vald till suppleant för 1 år

14. Val av två revisorer och revisorsuppleanter
Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleanter enligt följande;
Revisor: Ann-Sofie Taus blev vald för 1 år
Revisor: Bengt-Jörgen Nelson blev vald för 1 år
Revisorssuppleant: Marianne Olsson blev vald för 1 år
Revisorssuppleant: Britzyk Bell blev vald för 1 år
Årsmötet påpekade att revisorerna ska ge akt på protokollens överensstämmighet 
gentemot verksamheten.

15.   Val av valberedning
Årsmötet valde valberedning enligt följande;
Carola Håkansson sammankallande fyllnadsval 1 år
Helene Andersson 2 år
Magdalena Bengtsson 2 år

16.    Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
Årsmötet beslutade att förklara punkterna 13, 14 och 15 för omedelbart justerade och 
lades till handlingarna.

17. Övriga ärenden



Fanns inga sådana

18. Avslutning.
Gun Kristensson tackade för sig och önskade styrelsen och klubben lycka till.

………………………………………………………………………………
Protokollförare: Annika Ottosson

……………………………………………………………………………….
Mötesordförande: Gun Kristensson

………………………………………………………………………………….
Justeringsman: Rolf Karlsson

…………………………………………………………………………………
Justeringsman: Anette Persson


