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Protokoll från Svenska Pudelklubbens Södra avdelningens årsmöte 

den 21 februari 2016 i Höör. 

 

§1 Årsmötets öppnande 

 Ordförande Fredrik Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Justering av röstlängden 

Röstlängden lästes upp och justerades till 38 st röstberättigade medlemmar. Se bifogad 

röstlängd. 

§3 Val av ordförande för mötet 

 Till ordförande för mötet valdes Lars Ramberg. 

 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Karin Mars 

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 

justera protokollet  

 Beslut: Mikael Nilsson och Annika Kronberg utsågs till justerare och tillika rösträknare. 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar 

 Alla närvarande var medlemmar, förutom mötesordförande. Ingen ytterligare yttranderätt 

tilldelades. 

§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Fastställdes att årsmötet är stadgeenligt utlyst i Pudelnytt nr 4 2015. 

§8 Fastställande av dagordningen 

 Förslag till dagordning fastställdes 

§9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

 Tillägg till verksamhetsberättelse ledamot Gertie Broman avsagde sitt medlemskap i SPK från 

november 2015. Verksamhetsberättelse för 2015 gicks igenom och godkändes av årsmötet. 

Balans- och resultaträkning för 2015 redovisades och godkändes.  

 Revisionsberättelsen lästes upp. Inga anmärkningar och revisorerna rekommenderade 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Beslut: Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning godkändes och lades till 

handlingarna. 
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§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust 

 Balans- och resultaträkningen fastställdes. SPK Södra avdelningen har fortsatt god ekonomi och 

noterar en vinst för 2015 med 21 530,45 kronor. 

 Beslut: Balans- och resultaträkning fastställdes samt beslutades att uppkommen vinst överförs 

till nästa års räkning. 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen 

 Konstaterades att inga uppdrag var aktuella. 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

§13 A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan  

 Beslut: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016 fastställdes. 

 B. Styrelsens förslag till rambudget 

 Beslut: Styrelsens förslag till rambudget fastställdes. 

 

§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 samt 

 beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

 Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande: 

 Val av ordförande  

 Fredrik Nilsson omval 2 år - 2018 i ett enhälligt beslut. 

 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen 

 Doris Backe  nyval 2 år – 2018 

 Jessica Larsson Pettersson  nyval 2 år – 2018 

 Emma Iversen  nyval 2 år – 2018 

 Jenny Maltin  fyllnadsval 1 år – 2017 

 Anita Sjöholm  fyllnadsval 1 år – 2017 

 Val av suppleanter i styrelsen i tjänstgöringsordning 

 1. Viktoria Karlsson fyllnadsval 1 år – 2017 

 2. Olivia Nastasijevic nyval 2 år – 2018 

 

§15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 24 i dessa stadgar.  

 Val av två revisorer 

 Ingrid Nordqvist nyval 1 år – 2017 

 Dan Andersson omval 1 år - 2017 
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  Val av två revisorssuppleanter 

 Louise Ekbladh omval 1 år – 2017 

 Anki Nilsson  omval 1 år – 2017 

§16 Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som 

företrädare för avdelningen vid SPK:s stämma den 2-3 april 2016. 

 Ordförande Fredrik Nilsson begär ordet och yrkar att årsmötet idag beslutar att södra 

avdelningen inte ska delta på Pudelfullmäktige 2016 som en markering. Det har från många 

delegater under årens lopp framkommit ett missnöje över CS agerande. Enligt stadgarna ska CS 

bland annat ”verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag”.  

 Tidigare delegater och CS-ledamöter ger exempel på beslut som inte har fullföljts på ett 

godtagbart sätt. Dessutom har CS agerat i motsats till fullmäktigebeslut. Missnöjet grundar sig 

på ett mångårigt agerande av CS där åtminstone 7 exempel framkom på årsmötet. Förslag om att 

tillskriva de övriga avdelningarna samt CS om markeringen. Syftet med styrelsens förslag att 

inte delta på fullmäktige är att få till stånd en positiv förändring, mer demokratiska processer 

samt bättre kontakt mellan avdelningarna och CS.  

 Mötets ordförande framför att årsmötet är förhindrade att fatta beslut om att inte delta på 

Pudelfullmäktige då punkten inte finns med på dagordningen. Däremot kan de av 

valberedningen föreslagna delegaterna var och en välja att svara ja eller dra tillbaka sin 

kandidatur. Således skall som första steg respektive föreslagen delegat tillfrågas. I det fall 

samtliga tackar nej delegeras till styrelsen att besluta om vilka som utses till delegater att närvara 

på Pudelfullmäktige.  

 Beslut: Av valberedningen föreslagna delegater  

 Fredrik Nilsson – drar tillbaka 

 Mikael Nilsson – drar tillbaka 

 Karin Mars – drar tillbaka 

 Jessica Larsson Pettersson – drar tillbaka 

 Anita Sjöholm – ej närvarande 

 Årsmötet konstaterar att föreslagna delegater drar tillbaka. Anita Sjöholm ej närvarande och kan 

ej tillfrågas. Årsmötet har att fatta nytt beslut. 

 Beslut: Årsmötet beslutar överlämna till styrelsen för Södra avdelningen att välja delegater till 

Pudelfullmäktige den 2-3 april 2016. 

§17 Val av valberedning enligt §25 i dessa stadgar 

 A. Val av valberedning  

 Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande: 

 Christel Tevin  omval 1 år -  2017, sammankallande 

 Pia Ramstorp   nyval  2 år - 2018 

 (Lotta Hallberg vald till  - 2017) 
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 B. Val av förberedande valberedning 

 Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande: 

 Lena Lundgren  nyval 1 år - 2017, sammankallande 

 Kristina Nilsson nyval 1 år - 2017   

  Berit Lönnerstam  omval 1 år - 2017 

§18 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 14 – 17 

 Beslut: Paragraferna 14 - 17 förklarades omedelbart justerade. 

 

§19 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före 

ordinarie årsmöte hålls anmälts till styrelsen.  

 Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. 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 19 kan, om årsmötet så beslutar, 

ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

 Följande motioner och proposition behandlades av årsmötet: 

 Motion A: Motion angående att uppmärksamma arbetande pudlar som erövrat diplom i lydnad 

eller rallylydnad eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility. 

 Efter diskussion där synpunkter framfördes lade ordförande två förslag för beslut:  

1.att tillstyrka styrelsens förslag att avslå motionen avseende agility med motiveringenatt SKK:s 

regler skall följas att rosett tilldeslas i agility efter fem uppflyttningsresultat, att bifall motionen i 

övrigt avseende lydnads- och rallylydnadsdiplom, 

2.att tillstyrka motionärens förslag att SPK Södra avdelningen från och med årsmöte 2017 

uppmärksammar arbetade pudlar och med en rosett belönar pudlar som erövrat lydnadsdiplom, 

rallylydnadsdiplom eller klarat tre uppflyttningsresultat i agility.  

 Beslut: Årsmötet beslutade tillstyrka motionärens förslag. 

  

 Motion B: Motion angående statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel. 

 Motionären yrkar att SPK fastställer separata statuter för att kora årets bästa agilitytävlande 

storpudel.  1. Föraren måste vara medlem i SPK, 2. Endast resultat från officiella tävlingar i 

klass 3 får räknas och 3. Högst fem agilityklasser och fem hoppklasser får räknas. 

 Beslut: Årsmötet beslutade bifalla motionärens förslag. 
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Proposition C: Styrelsen yrkar i propositionen att årsmötet ger styrelsen tillåtelse att införa en 

sida på Södras hemsida, ”Valpar i Södra”, samt att Södra avdelningen inför en kostnadsfri 

uppfödarlista med uppfödare som tillhör Södra avdelningen. Registrering på listan är 

kostnadsfri. Syftet är en närmare kontakt mellan valpköpare och uppfödare i närområde. 

 

 Förslag lämnas att ersätta ”tillåtelse” i första att-satsen med ”ge i uppdrag att”. 

  

 Beslut: Årsmötet beslutade enhälligt att tillstyrka propositionen med ändringen att ersätta 

”tillåtelse” med ”ge i uppdrag att”. 

  Övriga frågor 

 RAS – ordförande Fredrik Nilsson begär ordet och efter diskussion kring hur långt arbetet med 

RAS fortskrider och om CS fått anstånd hos SKK med remissvaret redovisar Lena Tellberg 

läget. RAS kommer att tas upp på Pudelfullmäktige den 2 – 3 april.  

§20 Årsmötets avslutande 

 Ordförande Fredrik Nilsson tackade Lars Ramberg för dennes insats som mötesordförande och 

avslutade därmed årsmötet. 

 Därefter delades förtjänsttecken, priser, rosetter och vandringspriser ut. Innan möte avslutades 

delades Södras Stjärna ut för Årets Utställnings Stjärna och Årets Arbetande pudel Stjärna. 

Ordförande avslutade med dragning av lotterivinster. 

   

 

 

Vid protokollet: 

 

Karin Mars 

Protokollförare 

 

Justeras: 

 

Lars Ramberg  Annika Kronberg  Mikael Nilsson 

Mötesordförande       
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