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Protokoll fört vid Svenska Pudelklubben Södra avdelningens 

digitala årsmöte den 6 februari 2022 

  
 Årsmötets öppnande 

 Ordförande Cecilia Hörnlund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

1 Justering av röstlängden 

 Röstlängden lästes upp och justerades till 36 röstberättigade medlemmar. Se bifogad  

 röstlängd. 

 

2      Val av ordförande för mötet 

 Beslut: Till ordförande för mötet valdes Jonas Öhrn. 

 

3     Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Till protokollförare för mötet anmälde styrelsen Kicki Nielsen. 

 

    4        A Val av två justeringsmän   

  Beslut: Doris Backe och Mikael Nilsson valdes till justerare 

 

     B Anmälan om rösträknare  

     Till rösträknare för mötet anmälde styrelsen Alexandra Palumbo och Lena Petri                                                       

 

5       Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar 

 Beslut: Närvaro och yttranderätt tilldelades mötesordförande och rösträknarna 

Alexandra Palumbo och Lena Petri . 

 

6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 Fastställdes att årsmötet är stadgeenligt utlyst på Södra avdelningens hemsida, genom 

email till medlemmarna och fysiskt möte med samma datum i Pudelnytt nr 4  

 

7 Fastställande av dagordningen.  

         Dagordningen fastställdes med tillägget att rösträknare inte väljs utan utses av 

styrelesen. 

  

8 Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för 2021 samt revisorernas 

berättelse  

 Verksamhetsberättelsen gicks igenom, revisorernas berättelse lästes upp, styrelsens 

årsredovisning med balans- och resultaträkning gicks igenom 

 Beslut: Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning godkändes och 

lades till handlingarna. 

 

 



 
 

 
   

 

 

9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen  

 vinst eller förlust. 

 Beslut: Balans- och resultaträkning fastställdes det beslutades att uppkommen vinst   

 balanseras och överförs i ny räkning. 

 

10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen.  

 Inga uppdrag gavs till styrelsen vid förra årets avdelningsmöte. 

   

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

 

 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 Förslag lyftes att lägga in firandet av Pudelklubbens 80 års jubileum som sker 2022 i 

verksamhetsplanen. 

 Beslut: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 fastställdes med tillägget att fira 

Pudelklubbens 80 års jubileum. 

  

          B Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 Beslut: Styrelsens förslag till rambudget för 2022 fastställdes  

 

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

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
 Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag till styrelse. Mötesordförande 

påpekade att valberedningens nominering av en ledamot i sittande valberedning inte är 

möjligt enligt föreningens regelverk varför denna nominering ströks. Mötet föreslog 

omval av Alexander Petrovic .  

 

   Beslut: Årsmötet beslutade enligt följande: 

 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen  

 Agneta Rahmberg nyval  2år 

 Barbro Hagersten nyval  2år 

 Lauren Whittaker nyval  2år 

 Alexandar Petrovic omval 2år 

 

 Val av suppleant i styrelsen:  

Nancy Andreassen  omval 2år 

 

Beslut: om suppleanternas tjänstgöringsordning 

1. Emily Pignatelli 

2. Nancy Andeassen 

 

13.    Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i stadgarna  
Till revisorer föreslog mötet Matts Ramstorp och Helene Hettinger  

Beslut: Val av två revisor 

 Matts  Ramtorp  nyval 1 år 

 Helene Hettinger nyval 1 år 

   

 Valberedningens förslag till revisorssuppleant Sten Pettersson jämte mötets förslag till 

revisorssuppleant Lillan Holmberg valdes 



 
 

 
   

 Beslut: 

Val av två revisorsuppleanter 

 Sten Pettersson                       omval 1 år  

 Lillan Holmberg  omval 1år 

 

14. Val av valberedning enligt §9 i stadgarna 

 Mötet förslog Christel Berglund, Ia Nilsson till ledamöter i valberedningen 

   

 Beslut: Årsmötet beslutande enligt följande 

 Christel Berglund, sammankallande valdes på 1 år -2023 

 Ia Nilsson   valdes på 2 år -2024 

 Malin Berggren   Kvarvarande   -2023 

 

15. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som  

 företrädare för avdelningen vid SPK:s fullmäktige 2022  

 Mötet föreslog ombud och suppleanter till SPK:s fullmäktige enligt nedan. Styrelsen 

uppdrogs att vid behov utse fler suppleanter än nedan valda 

  

 Beslut:  Årsmötet beslutade enligt följande 

 Ordinarie ombud 

 Cecilia Hörnlund 

 Kicki Nielsen 

 Agneta Rahmberg 

 Doris Backe 

 Mikael Nilsson 

    

 Suppleanter 

 Emily Pignatelli 

 Alexander Petrovic 

 Nancy Anderassen 

 Jessica Petterson 

                 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 

 Beslut: Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade. 

 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor  

 före ordinarie årsmöte hålls anmälts till styrelsen  

 

A       Motion angående så kallade dubbelutställningar, två utställningar på samma dag. 

 Motionen avslogs med motiveringen att möjlighet att hålla två utställningar samma 

dag redan finns. SKKs regelverk ändrades 1/1 2022 och har på grund av den nyligen 

tillkomna skrivningen ännu inte prövats i ansökan hos SKK. 

     

Ärenden till behandling men inte till beslut. 

Höjda avgifter vid utställning lyftes av en deltagare i mötet med utgångspunkten att 

det nu är för dyrt för många att anmäla till utställning och att en höjning därför inte är 

önskvärd. 

 

Styrelsen redogjorde för sitt beslut att höja avgiften som endast gäller anmälningar 

som sker inom perioden tio dagar före senaste anmälningsdatum. Beslutet har sin 

grund i att många utställare väljer att anmäla sent inpå slutdatum för anmälan vilket 



 
 

 
   

påverkar styrelsens arbete att färdigställa exempelvis kataloger och arbetet i slutfasen 

inför en utställning därför blir alltför intensivt. Tidsperioden med den lägre avgiften är 

tänkt att motivera utställare att anmäla tidigare. På så sätt undviker man en merkostnad 

och underlättar samtidigt styrelsens arbete. Enligt styrelsens beslut är valpklass 70 

kronor dyrare och övriga klasser 100 kronor dyrare de tio sista dagarna av 

anmälningstiden. Upplysningsvis nämndes att det är cirka fjorton år sedan 

anmälningsavgiften höjdes och att förfaringssättet med differentierad anmälningsavgift 

blir allt vanligare. 

 

Årsmötet avslutas 

Ordförande Cecilia Hörnlund tackade Jonas Öhrn för dennes insats som 

mötesordförande och riktade också ett tack till rösträknarna Alexandra Palumbo och 

Lena Petri och avslutade därmed årsmötet. 

 

Därefter nämnde ordförande de många framgångsrika tävlingsekipage som finns i 

Pudelkubbens Södra avdelning. Innan dagen avslutades lästes motiveringarna för  

Södras Stjärnor upp. Årets Utställnings Stjärna är Helen Hettinger med Hettyhill’s 

Meghan och Årets Stjärna Arbetande pudlar är Monica Svensson med Se Upp Gött 

och Leva.   

 

Annette Lundfall avtackades muntligen för sin insats som kassör i Södra avdelningen. 

 

   

 

  Vid protokollet: 

 

 

  ……………………………….. 

  Kicki Nielsen 

   Protokollförare 

 

 

 

  Justeras: 

 

 

……………………….           ……………………… ……………………….. 

Jonas Öhrn   Doris Backe   Mikael Nilsson 

Mötesordförande        justerare   justerare 


