
Protokoll fört vid DvärgpinscherKlubbens extra årsmöte 2009-07-18

Mötet öppnades av SSPK's ordförande Ted Weizback

§ 1. Justering av röstlängden.
19 st röstberättigade medlemmar närvarade vid mötet. 
Mötet fastställde antalet röstberättande till 19 personer.

§ 2. Val av ordförande för mötet.
Gun Kristensson (representant från föreningskommitten) valdes till mötesordförande.

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Lina Karlsson anmäldes som protokollförare vid mötet.

§ 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordförande skall justera protokollet.
Mötet valde Miia Lindberg och Ingela Pettersson.

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
enligt § 7 mom 4.
Mötet beslutade att alla har närvaro- och yttranderätt.

§ 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet utlystes va utskick till klubbens medlemmar i mitten av 
Juni 2009, samt på klubbens hemsida så frågan besvarades med JA.

§ 7. Fastställande av dagordningen.
Den godkändes av mötet.

§ 8 (13) Beslut om antal ledamöter och suppleanter och val av ordförande, 
ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut 
om suppleanternas tjänstgöring.
Mötet bestämmde att antal ledamöter och suppleanter kvarstår på samma antal som 
valdes vid ordinarie årsmöte. Fyllnadsval  till nästa ordinarie årsmöte står nedan.

Maj Flodin valdes till ordförande
Maria Nyström valdes till ledamot
Heidi Westman valdes till ledamot
Gunnel Karlsson valdes till ledamot
Ingegerd Kilnare Holm valdes till ledamot
Sara Hjälm valdes till ledamot
Carola Håkansson valdes till suppleant

§ 9 (14) Val av två revosorer och två revisor suppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
Mötet valde in en revisorsuppleant som fyllnadsval.
Jessica Broberg valdes till revisorsuppleant



§ 10 (15) Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Mötet valde valberedningen enligt följande.
Helen Andresson sammankallande
Magdalena Bengtsson
Lina Karlsson fyllnadsval

§ 11 (16) Beslut om omedelbar justering av punkterna 8-10 (13-15)
Årsmötet beslutade att förklara punkterna 8, 9 och 10 för omedelbart 
justerade och lades till handlingarna. Se bilaga 1.

§ 12 Mötet avslutades av Ordförande Maj Flodin
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