Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska
avdelningen den 8 februari 2015 i Rudbecksgymnasiet i Sollentuna.
Ordförande Anna-Lena Ung hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 1 Justering av röstlängden
Röstlängden lästes upp och fastställdes. 39 medlemmar var närvarande.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Moa Persson valdes till mötesordförande.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollföring
Mia Borg hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Liss-Britt Elegård och Leone Nyman.
§ 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.
§ 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen genomgicks och
diskuterades. Mötesordförande föreslog att sektionerna kunde placera sina tillgångar
bättre, annars inga frågor. Verksamhetsberättelsen godkändes.
Balans och Resultaträkningen kommenterades.
Revisionsberättelsen.
Lotta Sandell läste upp revisorernas berättelse.
Konstaterades att berättelsen var felaktigt daterad, 26 januari 2014 var det datum som
skrivits, men det riktiga skall vara 26 januari 2015.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans och resultaträkning fastställdes.
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit
styrelsen
Fanns inget uppdrag.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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§ 12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan gicks igenom och ett tillägg gjordes under
stycket om verksamhetskonferenser, ”Så nästa verksamhetskonferens ligger 2016”.
Sedan fastställdes verksamhetsplanen.
§ 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
§ 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Anna-Lena Ung valdes till Ordförande har 1 år kvar av sitt mandat.
Mia Borg har 1 år kvar av sitt mandat.
Anna-Lena Ellasdotter och Annette Andersson har 1 år kvar av sitt mandat.
Barbro Lundström valdes till ordinarie ledamot på 2 år (omval).
Christina Sohlman valdes till ordinarie ledamot på 2 år (omval).
Caroline Arogén valdes till ordinarie ledamot på 2 år (nyval).
Carina Faxling valdes till suppleant på två år (nyval).
Sofia Bergh valdes som suppleant på 1 år (fyllnadsval).
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara i första hand Carina Faxling och i
andra hand Sofia Bergh.
§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 24 i
stadgarna
Marianne ”Majsan” Backman 1 år (omval), och Charlotte Gauffin 1 år (nyval), valdes till
revisorer.
Gunilla Bergstrand 1 år (omval) och Tina Eijvergård (omval) 1 år valdes till
revisorssuppleanter.
§ 15 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och
suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma
Efter att votering begärts företogs sluten omröstning. Utsågs 10 st representanter till
årets Pudelfullmäktige och 7 st av Valberedningen föreslagna personer utsågs till
suppleanter.
Namn enligt bilaga 1 till detta protokoll.
§ 16 Val av valberedning enligt § 25 i stadgarna
Liss-Britt Elegård har 1 år kvar av sitt mandat, och valdes till sammankallande.
Leone Nyman valdes på 2 år (nyval) och Margareta Ridderborger valdes på 1 år (nyval).
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
Företogs omedelbar justering av § 13-16.
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§ 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.
Inga ärenden har inkommit.
Diskussion fördes om att utställningarna skall bli bättre utlysta, och att de inte bara är
för utställare utan även för besökare.
- En önskan om att ringsekreterarna har ett headset på sig så de hörs utanför ringarna,
och önskan om att Mellansvenska har sina utställningar på en ”fast” plats.
- Presentation ”CV” från varje domare inför utställningarna är en önskan från
medlemmarna.
- Att vi ska marknadsföra vår ras mera så övriga folk får insikt i rasen, och kanske
kommer till våra utställningar. Blivande pudelägare kan vi erbjuda att åka på ”öppet
hus”, ”pudelpromenaderna” så de ser pudeln.
- Att Uppfödare skall prata mer om vår ras.
- Att ”oseriösa” pudeluppfödare finns och därmed fall av sjuka djur, som sedan slår
tillbaka på SPK och seriösa uppfödare. Vad kan vi göra åt saken?
- Föreslogs också att en mall skulle tas fram för en mer enhetlig utformning av
annonser på Blocket.
- Att det ska finnas certifierade avläsare för HD röntgen och varför ska SKK avläsa
bilderna. Är det rätt metod och vem ska ha rätt att avläsa. Mötesordförande gav tipset
att medlemmen som tog upp diskussionen om HD-avläsningen skall sända in en motion
till nästa års möte.
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande överlämnade klubban till avdelningens ordförande Anna-Lena Ung, 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 Caroline Silvarö och Magnus Hörkeby (ej närvarande) som avgått
ur styrelsen.
Vid protokollet
Mia Borg
Sekreterare
Justeras

Moa Persson
Ordförande

Liss-Britt Elegård

Leone Nyman
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Bilaga 1

Ombud och suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma.
Ordinarie Delegater PF
Anna-Lena Ung
Ann-Charlotte Hillberger
Anna-Lena Ellasdotter
Barbro Lundström
Charlotta Sandell
Kristina Sahlström
Lena Jonsson
Linda Penttilä
Mia Borg
Sofia Nandrup

Suppleanter delegater PF
Annette Andersson’
Annika Tungel
Carina Enberg
Caroline Arogén
Gunilla Sandberg
Helena Hörkeby
Peter Fugelstad
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