
 

 
 
 

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens Mellansvenska 
Avdelningen 

Årsmöte i Vallentuna lördagen 11 februari 2023 
 

Ordförande Christina Sohlman hälsade alla välkomna med ett öppningsanförande 
och förklarade mötet öppnat. 
 
 
 § 1  Justering av röstlängden.  
 Röstlängden lästes upp och fastställdes.  
 21 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, som tillsammans med mötets   
 ordförande skall justera protokollet, samt val av två rösträknare 
 Mötet valde Annette Andersson och Ann-Charlotte Hillberger till  
  justerare och rösträknare.    

 § 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 har varit utlyst i PudelNytt, på Facebook och hemsidan. 
  Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  

  § 7  Fastställande av dagordningen.  
 Den utsända dagordningen fastställdes efter justeringen att; 
  Verksamhetsberättelserna från sektioner och ombud gås igenom  
  samtidigt med avdelningens. 
  Verksamhetsplanerna för sektioner och ombud gås igenom samtidigt  
  med avdelningens.  
  Mötet enas om att sektioner och ombud ska ha egna rubriker på  
  kommande årsmöten. 



 
 
  
 
 
 
 
 
§ 8     Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning  
  samt revisorernas berättelse. 
         Verksamhetsberättelsen för avdelningen, sektioner och ombud föredrogs  
  och frågor besvarades.  
 Givande diskussion om processen att nominera delegater/suppleanter 
 till Pudelfullmäktige. 
 Balans- och resultaträkningen gicks igenom av Anna Malmström,  
  adjungerad kassör och frågor besvarades.  
  Revisorernas berättelse lästes och revisorerna besvarade frågor. 
 Mötet godkände redogörelserna. 
 
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt  
  dessa uppkommen vinst eller förlust.  
 Balans- och resultaträkningen fastställdes.  
 Beslutas att resultatet överförs i ny räkning. 

  § 10  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit  
  till styrelsen.  
 Inga sådana uppdrag finns. 
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 

§ 12  a)      Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
            Verksamhetsplanen för avdelningen, sektioner och ombud föredrogs och  
  frågor besvarades. 
  En mycket trevlig och givande diskussion om behovet av olika typer av  
  grundkurser för nya medlemmar/hundägare till subventionerade priser. 
 Mötet godkänner verksamhetsplanen med ovan nämnda tillägg. 
 
   § 12  b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
           Rambudgeten föredrogs, frågor ställdes och besvarades. 
 Mötet godkänner styrelsens förslag till rambudget.   

§ 13  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 kvarstår 1 år 
 



  
 
 
 

 
  Ordinarie ledamöter: 
 Mia Borg kvarstår 1 år 
 Cecilia van der Meulen kvarstår 1 år    
  Marthe Norström kvarstår 1 år   
      
  Omval 
  Carina Enberg omval 2 år 
              Sussi Broman omval 2 år. 
  Caroline Arogén Lundqvist omval 2 år 
  
 Suppleanter: 
 Aime Ambrosen omval 2 år 
 Eva Alexandersson kvarstår 1 år 
  
 Arbetsordningen för suppleanterna är Aime Ambrosen som suppleant A  
  och Eva Alexandersson som suppleant B.  
 
  Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa  
  stadgar.  
 Valberedningen föreslår omval av revisorerna Anders Degling och  
  Madeleine Bergendahl för en period om 1 år.  
 Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
 Valberedningen föreslår omval på ett år av Gunilla Bergstrand (1) och  
  omval på 1 år av Elisabeth Svendsén (2) som revisorssuppleanter 
 Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§ 15 Val av, eller beslut om att, uppdra åt styrelsen att välja ombud och  
  suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPK:s stämma.   
 Valberedningen har inte fått in några förslag på delegater till  
  Pudelfullmäktige. 
  Årsmötet uppdrar åt styrelsen att välja delegater och suppleanter till  
  stämman. 
 
§ 16 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.  
 Lena Ilemyr kvarstår 1 år 
  Leone Nyman omval på 1 år. 
  Sofia Nandrup nyval på 2 år 
 Leone Nyman väljs som sammankallande.  
        



 
 
 
 
 
 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16.  
 Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna §13 - 16.  
 
§ 18 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.      
 Aime Ambrosen föredrar propositionen från Mellansvenskas styrelse.  
  Styrelsen tar tillbaka propositionen efter en givande diskussion. 
  Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med CS och avdelningarna  
  arbeta fram rutiner för uppvaktningen av hedersmedlemmar och  
  förtjänsttecken. 
 
§ 19 Mötets avslutning. 
 SPK-M ordförande Christina Sohlman avslutar mötet. 
 
  
 
Vid protokollet    
 
 
 
…………………………..                             ………………………..  
Cecilia van der Meulen         Maritha Östlund-Holmsten 
 
Mötessekreterare          Mötesordförande 
 
 
 
            
………………………….                                                  ……………………………… 
Ann-Charlotte Hillberger                                Annette Andersson 
Justeras    Justeras 


