
SVENSKA PUDELKLUBBEN ; VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll fört vid årsmötet den 10 februari 2018 på Blå Stjärnan

Protokollet innehåller §1 - §18

Ordförande Marie Torgerson började med att hälsa alla välkomna och informera om
dagens program, utdelning av rosetter, priser och blommor.
Ordförande uppmanade också alla att tänka efter vad ett åtagande i styrelsen innebär, att 
 man måste känna att man vill och har tid att jobba ideellt, samt informerade om att ett  
konstituerande möte för styrelsen skulle hållas efter mötet.

§1 Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 57 st röstberättigade medlemmar

§2 Ordförande för mötet

Årsmötet valde Bengt Forshult som ordförande för mötet

§3 Styrelsens anmälan om protokollföring

Styrelsen har utsett Kamilla Börjesson att föra dagens protokoll

§4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Till justeringspersoner, tillika rösträknare valde årsmötet Helen Carledal och Mayvi
Johansson

§5 a)Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av medlem och personer enligt 
     §6, moment 31 i stadgarna. 
     b)Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.



a) Punkten ej aktuell då alla närvarande är medlemmar.
b) Årsmötet har annonserats på Pudelklubbens Hemsida och Facebooksida, samt Pudelnytt,
3 veckor innan enligt tidsenlig stadga.

§6 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes utan tillägg

§7 Styrelsens årsredovisning med Balans -  och resultaträkning, samt revisorernas
berättelse för 2017

Vad som ingår i de olika baskontona och resultaträkning föredraget.
Revisionsberättelse – Revisor Pelle Bratell meddelade att allt enligt revisionsberättelsen
stämmer och att kassören gjort ett bra jobb över året, med bra resultat för klubben.

§8 Fastställande av Balans – och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust

 Mötet beslöt att fastställa Balans- och resultaträkning för 2017, samt godkände att den 
uppkomna vinsten på 34,489.58 :- balanseras i ny räkning.

§9 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Årsmöte givit till styrelsen

Fanns inget uppdrag.

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret , 2017

§11 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018

Årsmötet valde att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

Medlem ifrågasatte att anmälningsavgifterna till våra aktiviteter sannolikt kommer att
bli högre än de 22.000 som står i vår budget för 2018, vilket i så fall bara är till godo för 
klubben om detta blir fallet.

Ifrågasättande av några medlemmar att aktiviteter och kurser kommer att anordnas av ett
företag utanför klubben, och intressekonflikt som eventuellt kan uppstå, och om de ska få
stå med som aktiviteter under verksamhetsåret.
Styrelsen har bara resonerat som så att då vi inte har egen lokal eller träningsplan, är det
bara våra medlemmar till godo att de får chans och möjlighet att till rabatterat pris kunna
delta i kurser och aktiviteter för stimulering och lärande för våra pudlar.

Några medlemmar ifrågasatte att pudelpromenader kommer anordnas och kosta, men Inger ,
vår kassör informerade dessa att det inte bara är promenader som ingår utan även
aktiveringsträning av olika slag dessa tillfällen, därav kostnaden.

Förslag på fler aktiviteter kommer läggas till protokollet för 2018, enligt önskemål från
medlemmar.



§12 Beslut om Styrelsens förslag till rambudget för 2018

Mötet beslöt att godkänna förslaget.

§13 Val av Ordförande, Ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §23, 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedning informerade hur man jobbat och hur man utsett förslag på styrelse.

Medlem framförde önskemål på att tjänstgöringsordning på våra suppleanter skulle ändras,
då ev. Intressekonflikt skulle kunna uppstå i våra voteringar i styrelsen , enligt denna 
medlem.
Mona Plånborg Grenholm, informerade att det ser ut på samma sätt i flera styrelser i våra
avdelningar, och att det därför kommer att diskuteras i CS hur man ser till att
ifrågasättande för dessa personer inte uppkommer på våra Årsmöten.

Därför belsutades att ändra tjänstgöringsordning på våra suppleanter, så att Yasmin Berg,
som sitter på 1 års fyllnadsval, ersätter före Amanda Dahl, som sitter på 2 år nyval.

Därefter valde mötet enligt Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter
Inger Hildebrand 2 år omval
Peter Nilsson 2 år omval
Lena Edlund 2 år nyval

Suppleant Yasmin Berg 1 år nyval, fyllnadsval
( förste ersättare)

Amanda Dahl 2 år nyval ( Andre ersättare)

§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §24 i dessa stadgar

Årsmötet valde Revisorer och Revisorssuppleanter enligt följande:

Revisor Pelle Bratell 1 år omval
Revisor Willy Sörqvist 1 år nyval
Revisorssuppleant Bengt Forshult 1 år omval
Revisorssuppleant Kerstin Johansson 1 år omval

§15 Val eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja 5 ombud och 5
suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPK´s Stämma, 7 – 8/4, 2018

Årsmötet beslöt att som tidigare år ge styrelsen rätt att utse 3 förslag till delegater och
årsmötet väljer 2 delegater, samt ersättare i den mån det kan behövas.



Årsmötet valde efter önskad votering i ärendet enligt följande:

Lena Petri – 35 röster
Annika Gripencreutz – 26 röster
Monica Jonsson – 28 röster
Kerstin Johansson – 25 röster

Ordinarie ledamöter blir därför Lena Petri och Monica Jonsson
Suppleanter: Suppleanter Annika Gripencreutz ( 1 ersättare) och Kerstin Johansson 
( 2 ersättare)

§16 Val av valberedning enligt §25 i dessa stadgar

Synnöve Hallberg Sammankallande, 1 år nyval
Marie Carlén 2 år nyval
Mariel Andersson 1 år fyllnadsval

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16

Punkterna 13 – 16 blev omedelbart justerade

§18 övriga ärenden som avdelningens styrelse hänskjutit till årsmötet, eller som
senast 3 veckor före ordinarie årsmöte har anmälts till styrelsen

Inget ärende från styrelsens sida, eller några motioner som inkommit från medlemmar.

AVSLUTNING

Mötesordförande avslutade mötet och tackade för engagemang från mötesdeltagarna.
Marie Torgerson, Ordförande tackade Bengt Forshult för väl genomfört arbete.

Vid protokollet:

Kamilla Börjesson Bengt Forshult
Sekreterare Ordförande

Justeras:

Helen Carledal Mayvi Johansson 



Röstlängd vid Svenska Pudelklubben, Västra avdelningens årsmöte 2018

1. Mariel Andersson 47. Marita Simring
2. Yasmine Bergh 48. Ann – Christine Stark
3. Pelle Bratell 49. Gerty Steffenburg- Nordenström
4. Lena Bäck – Sandquist 50. Bruno Svensson
5. Kamilla Börjesson 51. Kerstin Sörquist
6. Helen Carledal 52. Willy Sörquist
7. Marie Carlén 53. Marie Torgerson
8. Amanda Dahl 54.Ulrika Wahlström
9. Ingela Dahlgren 55. Felicia Vass Solhage
10. Merete Danielsson Nilsson 56. Birgit Westerberg
11. Lena Edlund 57. Jenny Westerberg
12. Helen Eksell
13. Helen Engström
14. Bengt Forshult
15. Ewa Forshult
16. Annika Gripencreutz
17. Jeanette Gyllenros Erlandsson
18. Synnöve Hallberg
19. Jenny Havenäs
20. Margareta Hellberg
21. Vivi – Ann Hellberg
22.  Inger Hildebrand
23. Benny Hilding
24. Bitte Hjälmås
25. Bengt – Ove Jacobsson
26. Tove Jerlehag
27. Kerstin Johansson
28. Mayvi Johansson
29. Siv Johansson
30. Monica Jonsson
31. Carina Kinde
32. Rickard Klein
33. Ann – Chatrine Lundström
34. Magnus Nilsson
35. Peter Nilsson
36. Birgitta Nordhed – Svensson
37. Gunilla Norström
38. Håkan Norström
39. Lisa Olausson
40. Marie Olausson
41. Camilla Ottoson
42. Gunilla Pamp
43. Marie Petersson
44. Lena Petri
45. Mona Plånborg Grenholm
46. Annette Sandberg

 


