
SVENSKA PUDELKLUBBEN, 
VÄSTRA AVDELNINGEN  
Protokoll ÅRSMÖTE 2020  
Lördagen den 8 februari 2020  
 

1 Justering av röstlängd  
Antalet röstberättigade medlemmar räknas och antecknas  
Årsmötet beslutar att 
Röstlängd fastställs till 54 stycken röstberättigade medlemmar. 

2 Val av ordförande för mötet  
Årsmötet beslutar att 
 Christina Sjögren är ordförande för mötet. 

3 Styrelsens anmälan om protokollföring  
Styrelsen anmäler som protokollförare 
 Gunilla Norström för dagens protokoll 

4 Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare, som 
tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet  
Årsmötet beslutar att 
 Marie Torgerson och Carina Kinde är justeringspersoner och tillika rösträknare  

5 Beslut om närvaro och yttrandefrihet förutom av avdelningens 
medlemmar. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
Alla närvarande på årsmötet är medlemmar för i avdelningen utom en person, och har 
därigenom yttrande- och rösträtt. 
Årsmötet beslutar  att 
alla närvarande förutom en person har yttrande- och rösträtt  
 
Årsmötet har annonserats på Pudelklubbens hemsida och Facebooksida, samt i Pudelnytt, 
tre veckor innan mötet enligt tidsenlig stadga. 
Årsmötet beslutar  att  
mötet blivit stadgeenligt utlyst. 



6 Fastställande av dagordningen  
Årsmötet beslutar att  
fastställa dagordningen 

7 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, 
samt revisorernas berättelse för 2019  
Styrelsens årsredovisning med balans- och reslutaträkning samt revisorernas berättelse för 
2019 genomgicks 

8 Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om 
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
Årsmötet beslutar att 
godkänna balans- och resultaträkning samt att årets vinst på 18 023,85 SEK balanseras i ny 
räkning 

9 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit 
styrelsen  
Inga uppdrag fanns från föregående årsmöte.  

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutar att 
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

11 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020  
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 presenteras för årsmötet. 
Årsmötet tar upp om intresse för BPH i pudelklubbens regi.  
Årsmötet beslutar att 
fastställa verksamhetsplanen för 2020 enligt styrelsens förslag 

12 Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2020  
Styrelsens förslag till rambudget för 2020 presenteras för årsmötet 
Årsmötet beslutar att 
fastställa rambudget för 2020 enligt styrelsens förslag 



13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i 
styrelsen enligt § 23. samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning  
Från föregående årsmöte har vi kvar enligt följande: 
Ordförande:  

Annika Gripenqreuz 1 år kvar 
Ordinarie Ledamöter:  

Malin Westholm 1 år kvar 
 

Valberedningen presenterar sitt förslag till övriga ledamöter  
Årsmötet beslutar enligt följande 

Anna-Karin Johansson 2 år omval 
Inger Hildebrand 2 år omval 
Charlotte Åsberg 2 år omval 
Annette Sandberg 1 år fyllnadsval 
Gunilla Norström 1 år fyllnadsval 

 
Valberedningen presenterar sitt förslag till övriga suppleanter  
Årsmötet beslutar enligt följande 

Elisabeth Drake 2 år nyval 
Anna Lind 1 år fyllnadsval 

 

14 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter enligt § 24  
Valberedningen presenterar sitt förslag till revisorer 
Årsmötet beslutar enligt följande 
 

Pelle Bratell 1 år omval 
Kerstin Johansson 1 år omval 

 
Valberedningen presenterar sitt förslag till ersättare 
Årsmötet beslutar enligt följande 

Bengt Forshult 1 år omval 
Marita Simring 1 år omval 



15 Val av eller beslut om att uppdraga åt styrelsen att välja 3 
ombud som ska företräda avdelningen vid SPKs stämma 
4-5/4-2020. Uppdrag åt årsmötet att välja 2 ombud samt 2 
suppleanter till samma stämma.  
Årsmötet beslutar att 
Uppdra åt styrelsen att  välja tre ombud 
 
Styrelsens förslag är: 
Annika Gripenqreutz 
Annette Sandberg 
Anna-Karin Johansson 
ska företräda avdelningen vid SPKs stämma 4-5/4 2020 
 
Årsmötet beslutar att 
ordinarie ombud är 
Lena Petri 
Katarina ström 
ska företräda avdelningen vid SPKs stämma 4-5/4 2020 
Årsmötet beslutar att 
Suppleant är 
Marita Simring 
Kerstin Johansson 
 
 

16 Val av valberedning enligt § 25  
 

Årsmötet beslutar att nedan ingår i valberedningen 
Jenny Havenäs 2 år (sammankallande) 
Elisabeth Hildebrant 2 år 
Carina Kinde 1 fyllnadsår 

 

17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16 
Punkterna 13-16 blir omedelbart justerade.  



18 Övriga ärenden som avdelningens styrelse hänskjutit till 
årsmötet eller som senast 3 veckor innan årsmötet anmälts till 
styrelsen.  
Inga övriga ärenden har hänskjutits till årsmötet. 
Inga övriga ärenden har anmälts till avdelnings styrelse senast tre veckor innan årsmötet 
 
Mötets avslutande 
Mötets ordförande tackar alla närvarande och mötet avslutas 
 
 
 
Mötets ordförande Mötets protokollförare 
 
 
------------------------------------------ ------------------------------------------- 
Christina Sjögren Gunilla Norström 
 
 
Justeras Justeras 
 
 
---------------------------------------- ------------------------------------------ 
Marie Torgerson Carina Kinde 


