Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska
avdelningen den 8 februari 2014 i Boglösa Bygdegård Grillby Enköping.
Ordförande Carol Edholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 1 Justering av röstlängden
Röstlängden lästes upp och fastställdes. 39 medlemmar var närvarande. En medlem
tillkom och en avlägsnade sig från och med § 16.
§2 Val av Ordförande för mötet.
Valberedningen presenterade sitt förslag på Ordförande till Årsmötet.
Årsmötet valde Moa Persson som ordförande.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollföring
Sofia Nandrup hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Ann-Charlotte Hillberger och Berith Eliasson.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar
Beslutades att Moa Persson hade närvaro och yttranderätt.
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Fann mötet att så skett.
§ 7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt förslag, med tillägget,
§ 2 Val av Ordförande för mötet.
§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen genomgicks och
diskuterades.
Verksamhetsberättelsen godkändes utan kommentarer.
Balans och Resultaträkningen kommenterades.
Avseende balans och resultaträkning. En del frågor rörande olika konton och dess
innehåll ställdes. Förklaringar gavs av kassör och ordförande.
Mötet ansåg att ekonomin/bokföring bör ses över, vilket styrelse, kassör och revisorer
kommer att göra.
Revisionsberättelsen.
Mötesordförande läste upp revisorernas berättelse då ingen av revisorerna var
närvarande.
Konstaterades att berättelsen var felaktigt daterad, 2 februari 2013 var det datum som
skrivits, det riktiga skall vara 2 februari 2014.
Revisonshandlingarna kom ut för sent, revisorerna skall kontinuerligt granska
verksamheten under året. De revisorer som väljs inför verksamhetsåret 2014 har
ansvar för att följa ekonomin under året, och vara kassör och styrelse behjälplig.
Kassören har lyckats förhållandevis väl med tanke på vad hon fick ta över.
Madeleine Bergendal har tagit del av revisorernas arbete under året, de har varit aktiva,
men är ej helt nöjda med gensvaret.
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§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans och resultaträkning fastställd, överskottet övergår till nästa års budget.
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit
styrelsen
Ekonomin, och den har följts upp och styrelsen har hanterat detta på bästa möjliga sätt,
och presenterat ett positivt resultat för verksamhetsåret 2013.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan gicks igenom och en ändring gjordes. ”Under
utställningar en felskrivning, det ska vara 3 st officiella utställningar då
Pudelnationalen ”tar” en utställning. Verksamhetsplanen fastställdes med denna
ändring.
§ 12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsens förslag till budget genomgicks och fastställdes.
§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Anna-Lena Jönsson valdes till Ordförande på 2 år (nyval)
Mia Borg valdes som ledamot på 2 år (omval)
Anna-Lena Ellasdotter och Annette Andersson valdes båda till ordinarie ledamöter på 2
år (nyval)
Barbro Lundström valdes till ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval).
Caroline Arogén valdes till suppleant på två år (nyval).
Magnus Hörkeby valdes som suppleant på 1 år (fyllnadsval).
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara i första hand Magnus Hörkeby och i
andra hand Caroline Arogén.
Susanne Gustafsson valdes som Adjungerande kassör på 1 år (nyval).
.
§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 24 i
stadgarna
Charlotte Sandell (omval) och Marianne Backman (nyval) valdes till revisorer på 1 år.
Gunilla Bergstrand (omval) och Tina Eijvergård (nyval) valdes till revisorssuppleanter på
1 år.
§ 15 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och
suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma
Genom sluten omröstning utsågs 11 ombud till Pudelfullmäktige. Till suppleanter utsågs
sex föreslagna medlemmar. Namn enligt bilaga 1 till detta protokoll.
§ 16 Val av valberedning enligt § 25 i stadgarna
Konstaterades att Carina Enberg har 1 år kvar av sitt mandat, och valdes till
sammankallande.
Liss-Britt Elegård valdes på 2 år (nyval) och Gunilla Sandberg valdes på 1 år (omval).
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
Beslöts om omedelbar justering av § 13 – 16.
§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som
senast tre veckor före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av
sådant ärende skall vara skriftlig. Till årsmötet skall styrelsen för behandling
av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie
årsmöte förslag i ärende, som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling, men ej till beslut.
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¤

Motion angående: Valphänvisningstid på Pudelklubbens hemsida.
Motionären ändrar sitt yrkande fån 16 v till 12 v, därefter biföll mötet motionen.

¤

Motion angående: Tävlingsresultat för Agility.
Motionären drog tillbaka motionen.

¤

Motion angående: Pudelcupen.
Motionären ändrar sitt yrkande. Återgå till att kallas ”Pudel-SM”,
därefter biföll mötet motionen.

¤

Motion angående: Ändra storpudlarnas hälsoprogram från nivå 3 till nivå 2.
Mötet biföll motionen.

¤

Proposition angående: Registreringsförbud flerfärgade pudlar.
Mötet avslog motionen.

¤

Proposition angående: Beslut om att ej införa bilder och resultat i PudelNytt.
Propositionen återtogs.

§ 19 Mötets avslutande
Ordförande överlämnade klubban till avdelningens ordförande Anna-Lena Jönsson, som
avslutade mötet och tackade Moa Persson för ett väl genomfört möte.
Därefter utdelades priser, diplom, rosetter och blommor till årets utställnings-, lydnads-,
viltspårs-, bruks-, agility-, rallylydnads-, och SAR-pudlar samt till ett antal nyblivna
champions av olika slag.
Slutligen avtackades Carol Edholm, Sofia Nandrup, Marika Rissle, Eva Lindgren. Malin
Hult och Carolina Carlsson (ej närvarande) som avgått ur styrelsen.
Vid protokollet
Sofia Nandrup
Sekreterare
Justeras

Moa Persson
Ordförande

Ann-Charlotte Hillberger

Berith Eliasson
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