
 

 
 
 

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens Mellansvenska Avdelningen 
Årsmöte i Vallentuna lördag 8 februari 2020 

 

Ordförande Christina Sohlman hälsade alla välkomna med ett öppningsanförande och förklarade 
mötet öppnat. 
 
 
 § 1   Justering av röstlängden.  
 Röstlängden lästes upp och fastställdes.  
 29 röstberättigade medlemmar var närvarande 

 § 2   Val av ordförande för mötet.  
 Till mötesordförande valdes Maritha Östlund-Holmsten 

 § 3  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
 Cecilia van der Meulen hade av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll. 

 § 4  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets   
 ordförande skall justera protokollet.  
 Mötet föreslog och valde Peter Fugelstad och Barbro Johansson. 

 § 5   Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.  
 Beslutades att Maritha Östlund-Holmsten har närvaro  
 och yttranderätt. 

 § 6   Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.   
 Årsmötet utlyst i Pudelnytt nr 4, på hemsidan i december samt på Facebook.  
 Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  

  § 7   Fastställande av dagordningen.  
 Den utsända dagordningen fastställdes.  

 § 8    Styrelsens  verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas  
  berättelse. 
      a   Styrelsens verksamhetsberättelse 
           Verksamhetsberättelsen föredrogs och frågor besvarades 
    
      b   Verksamhetsberättelse för sektioner och ombud 
  Verksamhetsberättelserna föredrogs, inga ytterligare frågor inkom. 
  



 

 
 
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen   
  vinst eller förlust.  
 Balans- och resultaträkningen gicks igenom av Anna Malmström och frågor besvarades   
 Revisorernas berättelse lästes och revisorerna besvarade frågor.   
  Balans- och resultaträkningen fastställdes.  
 Beslutas att resultatet överförs i ny räkning. 

  § 10  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen.  
 Styrelsen redogör för önskemålet från årsmötet 2019 om att budgeten ska vara mer detaljerad 
  samt att hela styrelsen ska vara delaktiga i framtagandet av densamma vilket skett i 
  styrelsearbetet under året.   

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
     a)   Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
           Styrelsen vill fortsätta stimulera BPH testandet av pudel även under 2020 i SPK-M:s regi och 
   detta genom  att sponsra med 200 kr./hund. 
  Styrelsen öronmärker dessutom 3000 kr/ombud att använda till medlemsaktiviteter. 
  Skulle ombuden behöva mer pengar till medlemsaktiviteter så uttrycker styrelsen att de kan  
  komma att se välvilligt på detta. 
            Verksamhetskonferens planeras, dock behöver styrelsen hjälp med att hitta en lämplig plats för  
  detta, en plats som förhoppningsvis gör att många kan komma. 
  Mötet godkänner verksamhetsplanen 
 
     b)  Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
          Rambudgeten föredrogs, frågor ställdes, besvarades och diskuterades. 
          Pudelnationalen och utställningen i samband med denna diskuterades.  
          Förslag inkommer till att lägga pengar på rasmontern och idéer presenteras. 
       

§ 12  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i   
 stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
 Valberedningen redogjorde för sitt arbete. 
  Ordförande 
  Christina Sohlman omval 2 år 
 Ordinarie ledamöter: 
 Anna-Lena Ellasdotter omval 2 år 
 Mia Borg  omval 2 år 
 Cecilia van der Meulen nyval 2 år             
  Kvarstår 
  Anna Malmström kvarstår ett år. 
  Carina Enberg kvarstår ett år. 
            Sussi Broman kvarstår ett år.  
  Suppleanter: 
 Marthe Norström nyval 2 år suppleant A 
 Caroline Arogén Lundqvist fyllnadsval (nyval) 1 år suppleant B  
 
  Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
  



 

 
 
§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.  
 Valberedningen föreslår omval av revisorerna Olle Sandström och Madeleine Bergendahl  
  för en period om ett år.  
 Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 Valberedningen föreslår omval av Gunilla Bergstrand och Tina Ejvergård. 
   Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§ 14 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.  
 Marianne Bladh kvarstår ett år. 
  Anette Länghemmer nyval ett år 
  Jannica Wallin omval på två år. 
 Marianne Bladh väljs som sammankallande. 

§ 15 Val av, eller beslut om att, uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter   
 som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma.   
 Valberedningens förslag diskuterades. 
  Valberedningen uppdras att till nästa årsmöte ta fram ett underlag om vilka som står till  
  förfogande. 
  Diskussion om huruvida delegaterna ska utses på årsmötet eller om detta ska uppdras åt  
  styrelsen. 
     De två förslagen ställdes emot varandra och det konstateras att årsmötet uppdrar åt  
 styrelsen att välja delegater och suppleanter till stämman.               

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-15.  
 Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna §12 - 15.  

 

§ 17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre  
 veckor före ordinarie årsmötet hålls anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant  
 ärende skall vara skriftligt. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge  
 utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som  
 inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet beslutar, ärendet tas upp till  
 behandling men inte till beslut.      
 Mötesordförande, Barbro Teglöf och Ann-Charlotte Hillberger föredrog den inkomna   
  motionen. 
 Christina Sohlman redogör för styrelsens ståndpunkt viket är att tillstyrka motionen. 
  Mötet beslutade enhälligt bifalla motionen.           

§ 18 Mötets avslutning. 
 Ordförande Christina Sohlman avslutar mötet. 
 
  
Efter avslutat möte utdelas förtjänsttecken, priser, diplom, rosetter och blommor. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
……………………………… 
Cecilia van der Meulen 
Mötessekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
………………………………….. 
Maritha Östlund-Holmsten 
Mötesordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
………………………………….                                                         …………………………………… 
Barbro Johansson                                                                                          Peter Fugelstad                                                               

 

 

 
 


