
  

 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubben, Västra Avdelning 12 februari 2022   

Mötet hölls digitalt via Teams. 

 

§ 1 Justering av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 47 röstberättigade medlemmar 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

 Årsmötet valde Christina Sjögren som ordförande för mötet. 

§ 3  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Styrelsen har utsett Mayvi Johansson att föra dagens protokoll. 

§ 4a Val av två justerare som tillsammans med mötets ordförande skall justera 

 Årsmötet valde Annika Holm och Lena Petri att justera protokollet.                                

§ 4 b Val av två rösträknare 

Årsmötet valde Fredrik Nilsson och Christina Anehagen från CS som rösträknare. 

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

 Beslut.  Fredrik Nilsson och Christina Anehagen justerare + Christina Sjögren ordf för 

 mötet, har yttranderätt men inte rösträtt. 

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

                 Mötet har annonserats på Pudellubbens hemsida, Facebooksida, samt Pudelnytt   
   nr 4 2021. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. 

§7   Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes utan tillägg. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, samt 

 revisorernas berättelse för 2021.  

 Verksamhetsberättelsen genomgicks och revisionsberättelsen föredrogs. 



 Revisorerna bekräftade att allt stämmer och berömde kassören för ett mycket bra 
 arbete 

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

 uppkommen vinst eller förlust. 

 Årsmötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkning. Vinsten hanteras enligt 

 styrelsen förslag och överförs i löpande räkning till nästkommande verksamhetsår.        

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

 Punkten ej aktuell. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

§ 11a Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag för 2022. 

§ 11b Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag för 2022 

§ 12 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut 

 om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 Årsmötet valde enligt följande: 

 Ordinarie ledamot Inger Hildebrand 2 år omval  

 Ordinarie ledamot           Tina Otterdahl 1 år fyllnadsval 

 Ordinarie ledamot  Klara Sandgren  2 år nyval 

 Ordinarie ledamot Mayvi Johansson 2 år nyval 

 Suppleant  Katarina Åkermo 2 år omval 

 Årsmötets beslut om tjänstgöringsordning för suppleanterna: 

 Annika Holm 1:a och Katarina Åkermo 2:a. 

§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 Ordinarie revisor Pelle Bratell   1 år omval 

 Ordinarie revisor            Kerstin Johansson  1 år omval 

 Revisorssuppleant Bengt Forshult 1 år omval 

 Revisorssuppleant  Marita Simring 1 år omval 

§ 14. Val av valberedning 

 Ingela Dahlgren 1 år nyval - Sammankallande 

 Elisabeth Hildeband 2 år omval 

 Bitte Hjälmås  1 år fyllnadsval 



 

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

 företrädare för avdelningen vid SPK:s digitala stämma 9-10 april 2022. 

 Årsmötet valde två delegater och en suppleant. 

 Ordinarie ombud Elisabeth Drake och Marie Torgerson 

 Suppleant Mona Stenholm 

 Årsmötet uppdrog att styrelsen att utse 4 delegater och suppleanter. 

§ 16 Beslut om omedelbar justering av par. 12-15 

 Punkterna ansågs omedelbart justerade 

§ 17 Övriga ärenden som avdelningens styrelse hänskjutit till årsmötet, eller som 

 senast 3 veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. 

 Motion nr 1 och 2, från Jonna Pedersen och Maria Dahl 

 "Förslag att samtliga avelsdjur genomgår färggentest"  

 Styrelsens svar: Styrelsen anser att ett krav på färgtest skulle begränsa både 
 avelsbasen för de solida färgerna och möjligheten att följa den Franska 
 Pudelklubbens och FCI rasstandard. 

 Motion nr 3 från Marie Dahl 

 "Se över texten för valphänvisning" 

Styrelsens svar: Styrelsen ser inte att vi kan förmedla valpar med färg som avviker från 
FCI rasstandard för pudel. Vi uppmuntrar alla uppfödare att registrera valpar i rätt 
valpar i rätt färg. 

 Årsmötet avslog alla 3 motionerna 

 Årsmötet avslutas och vi tackar dagens ordförande Christina Sjögren för ett väl 
 genomfört möte.  

  Vid protokollet 

 

Mayvi Johansson Christina Sjögren 

Sekreterare Ordförande                                                             

 Justeras 

 

 Annika Holm    Lena Petri 

 



 

 

 

   

  


