
 
SPK Norra avdelningen 

Årsmötesprotokoll 2022 
 
 
Protokoll upprättat efter digitalt årsmöte för Svenska Pudelklubbens Norra avdelning den 9 
februari 2022. 
 
Närvarande: 
Deltagarlista finns som bilaga till protokollet.  
 
 

1. Justering av röstlängd.  
Röstlängd fastställdes, sammanlagt 20 röstberättigade medlemmar deltog vid mötet.  
 

2. Val av ordförande för mötet.  
Förslag på Fredrik Nilsson som ordförande för mötet. 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
Mathilda Lindberg utsågs som sekreterare vid mötet. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De 
valda justerarna är dessutom rösträknare.  

a. Föreslag på Linn Öjbrant och Maria Karlsson som justeringspersoner. 
Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 
b. Sonja Hagelberg och Mona Plånborg utsågs till rösträknare. 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar 
 

Mötet beslutade att Fredrik Nilsson, Sonja Hagelberg och Mona Plånborg hade närvaro- och 

yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Mötesdeltagarna informerades om formerna för styrelsens kallelse och beslutade att mötet skulle 
anses kallat till enligt gällande regelverk. 
 

7. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse  

Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt 
revisorernas berättelse för 2021. 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust 

Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget. Förslag på mötet att vinsten från 2021 
förs över till ny räkning. 



 
SPK Norra avdelningen 

Årsmötesprotokoll 2022 
 
Mot bakgrund av redovisningen av 2021 års verksamhet beslutade mötet att fastställa 
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Det ekonomiska resultatet balanseras i 
ny räkning. 
 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Inga uppdrag delades ut förra året. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna hade yrkat på att årsmötet skulle meddela styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillägg om aktiviteter i samband med att 

pudelklubben fyller 80 år 

Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till verksamhetsplan, inget annat förslag förelåg för 
mötet. 
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022. 
 

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget  

Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget, inget annat förslag förelåg för mötet. 

Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2022. 
 

12. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 

 
Ordförande: Thomas Wahlström Omval 2 år  
Ledamot: Isac Adolfsson  Omval 2 år  
Ledamot:  Ulrik Nordström Löfgren Nyval 2 år 
Ledamot:   Anna Lindgren  Nyval 2 år 
 
Suppleant:  Maria Karlsson Nyval 2 år 
 
Personer med mandat för år 2022  
Ledamot:  Helena Troéng 1 år kvar 
Ledamot:  Ann Hammarström  1 år kvar 
Ledamot:  Mathilda Lindberg  1 år kvar 
 
Suppleant:  Maria Wassberg 1 år kvar 
 
Mötet beslutade att anta valberedningens förslag till styrelse. 

Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
Förslaget var Maria Karlsson som nummer 1 och Maria Wassberg som nummer 2. 
 
Mötet beslutade att anta förslaget om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
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13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar 

  
Revisor:  Joakim Wiklund  Omval 1 år 

Revisor:  Mona Johandahl Omval 1 år 

 

Revisorssuppleant: Maria Byström Omval 1 år 

Revisorssuppleant: Beatrice Utterström Nyval 1 år 

Mötet beslutade att anta valberedningens förslag av revisorer och revisorssuppleanter. 

14. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar 
Ledamot:  Marita Nordin  Nyval 2 år 
Ledamot:  Ann-Louise Lindgren Nyval 1 år   
Sammankallande i valberedningen:  
Kerstin Lööf   Nyval 1 år 
Personer i valberedningen med mandat för år 2022 
Ledamot:  Kerstin Lööf  1 år kvar 
 
Mötet beslutade att anta valberedningens förslag till valberedning. 

15. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som 
företrädare för avdelningen vid SPK: s stämma 

Styrelsen hade föreslagit att årsmötet skulle ge styrelsen i uppdrag att utse delegater och 
suppleanter till Pudelfullmäktige, max 5 st. 
 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12–15 
Mötet beslutade att punkt 12-15 blev omedelbart justerade. 
 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före 
ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som 
inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till 
behandling men inte till beslut 
 

A. Motion: Förslag till att samtliga avelsdjur genomgår färggentest 
Beslut om att motionen avslås enligt norra avdelningens förslag 

B. Förslag att uppmuntra till ökat genomförande av BPH. 
Beslut om att motionen avslås enligt norra avdelningens förslag. Arbete angående att 
öka genomförandet av BPH pågår både inom norra avdelningen och genom 
Pudelklubben centralt. 

C. Se över texten för SPK:s valphänvisning 
a. Beslut om att motionen avslås enligt norra avdelningens förslag. 
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18. Övriga frågor 

Fråga om att arrangera klippkurs. Tas vidare via ombuden. 

 
Mötet avslutades 
 

Mathilda Lindberg 
Sekreterare SPK norra avdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


