Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Pudelklubben, mellansvenska
avdelningen den 14 februari 2016 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.
Ordförande Anna-Lena Ung hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 1 Justering av röstlängden
Röstlängden lästes upp och fastställdes. 32 medlemmar var närvarande.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Jahn Stääv 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 Berith Eliasson och Ann-Charlotte Hillberger.
Ytterligare en medlem anlände, så 33 röstberättigade var närvarande.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar
Beslutades att Jahn Stääv 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. En medlem frågade vad prislager var och vad det innefattar, och fick svar
på sin fråga. Verksamhetsberättelsen godkändes.
Mötesordförande Jahn Stääv läste upp revisorernas berättelse då ingen av dem var
närvarande. Revisionsberättelsen fastställdes.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans och resultaträkning fastställdes. Beslut togs att vinsten överförs i ny räkning.
§ 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 2015.
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§ 12a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan gicks igenom och diskussioner om några frågor
kom upp.
Medlem 1 frågade om avdelningens utställningar. Vill ha dem spridda över avdelningen
och undrade var de ska vara.
Medlem 2 tyckte att utställningarna ska vara mer centraliserade. Och att vi ska ha mer
övriga aktiviteter ute i avdelningen.
Medlem 3 tycker vi ska samordna utställningar mer med andra rasklubbar för att få ner
kostnaden.
Medlem 4 säger att det är komplicerat att samordna utställningar.
Ordförande Anna-Lena Ung svarade på medlemmarnas inlägg.
Mötesordförande Jahn Stääv kommenterade samarbetet klubbar emellan.
Medlem 5 tror vi skulle få mer anmälda tillika mer inkomst om vi har specialiserade
pudeldomare på utställning. Samt att domarna ska presenteras inför utställningen i
PudelNytt, på hemsidan och fb.
Medlem 6 säger att det är jätteviktigt att avdelningen har verksamhetskonferens för
våra duktiga ombud och sektioner.
Medlem 7 tycker det var olyckligt att vi la medlem/uppf,träff samtidigt med Crufts.
Ordförande Anna-Lena Ung och Madeleine Bergendahl svarade på detta.
Konstaterades att SPK-M är sena med denna träff. Träffen skall läggas innan CS nästa
möte.
Medlem 6 frågade om avdelningens ombud, styrelsen svarade att vi har fått 2 nya
ombud på Gotland.
Därefter fastställdes verksamhetsplanen.
§ 12b Beslut om styrelsens förslag till rambudget
En medlem frågade om verksamhetskonferensen var den ligger i budgeten. Susanne
Gustafsson svarade på frågan att verksamhetskonferensen är inkluderad i punkten
omkostnader.
Styrelsens förslag till budget genomgicks och fastställdes.
§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
§ 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Beslut togs att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.
Anna-Lena Ung valdes till Ordförande 2 år (omval).
Anna-Lena Ellasdotter valdes till ordinarie ledamot 2 år (omval).
Annette Anderson valdes till ordinarie ledamot 2 år (omval).
Mia Borg valdes till ordinarie ledamot 2 år (omval).
Christina Sohlman, Barbro Lundström och Caroline Arogén har 1 år kvar av sitt mandat.
Carina Faxling har 1 år kvar av sitt mandat.
Åsa Hedin valdes som suppleant på 2 år (nyval).
Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts vara i första hand Carina Faxling och i
andra hand Åsa Hedin.
§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 24 i
stadgarna
Olle Sandström 1 år (nyval), och Ingela Livchitz 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.
Namn enligt bilaga 1 till detta protokoll.
§ 16 Val av valberedning enligt § 25 i stadgarna
Leone Nyman har 1 år kvar av sitt mandat, och valdes till sammankallande.
Gun- Marie Blom valdes på 2 år (nyval) och Carina Enberg valdes på 1 år (nyval).
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§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
Företogs 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.
Inga ärenden har inkommit.
§ 19 Mötets avslutande
Mötets ordförande Jahn Stääv överlämnade klubban till avdelningens ordförande AnnaLena Ung, som avslutade mötet och tackade Jahn Stääv för ett väl genomfört möte.
Därefter utdelades förtjänsttecken, 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. Sofia Bergh som avgått ur styrelsen
avtackades.
Vid protokollet
Mia Borg
Sekreterare
Justeras

Jahn Stääv
Ordförande

Berith Eliasson

Ann-Charlotte Hillberger
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Bilaga 1

Ombud och suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma.
Ordinarie Delegater PF
Berith Eliasson
Ann-Charlotte Hillberger
Annette Andersson
Barbro Lundström
Mia Borg
Sofia Nandrup
Carina Enberg
Gunilla Sandberg
Josefin Blom
Leone Nyman

Suppleanter delegater PF
Annika Tungel
Carol Edholm
Ingela Livchitz
Ulrika Gill
Lena Jonsson
Anna-Lena Ellasdotter
Kristina Sahlström
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