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Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 22 april 2012 Vilsta
Sport & Camping, Eskilstuna
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Kerstin Eriksson som hälsade alla välkomna till Lhasa
Apso klubbens årsmöte .
§ 2. Justering av röstlängd
Röstlängden justerades. 17 röstberättigade medlemmar fanns närvarande.
§ 3. Val av ordföranden för årsmötet
Till ordförande att leda årsmötet valdes Torbjörn Skaar.
§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Kristina Tervonen som protokollförare.
§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte årsmötesordförande skall
justera protokollet
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Anna Björk och Hans Thedvall.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlemmar och av personer enl § 7
mom 5.
Ingen förutom LAKs medlemmar befann sig i rummet.
§ 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet hade annonserats i SvKTR Magasinet nr 4, 2011, LAKs hemsida och FaceBook
och befanns därmed vara stadgeenligt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes igenom, balans- och resultaträkning studerades, varefter en
av klubbens revisorer Ann Bonnevier läste upp revisionsberättelsen.
Kristina redogjorde för avelsfrågorna genom att visa statistik för 2011 samt avelsarbetet
baserat på en tioårsperiod. Därefter redovisades resultatet av den Hälsoenkät som
genomfördes 2010 – 2011.
Årsmötet godkände därefter årsredovisning, balans- och resultaträkning samt
redogörelsen för avelsarbetet.
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§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes och årets förlust 7.975,85 balanseras i ny
räkning.
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
Vid årsmötet 2011 fick LAK:s styrelse i uppdrag att:
1. Att utarbeta statuter för SOS kontot.
Styrelsen hade lagt statuter till detta årsmöte.
2. Att se över typstadgarna för en ökning av antalet ledamöter.
Fullföljt och valberedningen hade förberett valen inför detta årsmöte med anledning
av detta.
3. Att införa poängändring för deltagande på de av Lhasa Apso klubben arrangerade
utställningar.
Infört from första utställningen 2011.
4. Att ta fram en pin med klubblogotypen.
Medlemsmärket fanns att köpa vid årsmötet.
5. Titta på en ev Facebook grupp, att titta på kriterier för att få tillträde och ett
genomtänkt och bra upplägg innan den öppnades.
En facebook grupp är startad.
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Budgeten för verksamhetsåret 2012 uppvisar ett underskott med hänvisning till att
inköp kommer att göras till shopen. Årsmötet godkände budgeten.
§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8.
Valberedningens förslag presenterades.
Till ordförande, 1 år, valdes Kerstin Eriksson.
Till ordinarie ledamot, 2 år, omvaldes Sofia Franzén
Till ordinarie ledamot, 1 år, omvaldes Tyra Moström
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Till ordinarie ledamöter, 2 år, nyval, valdes Bodil Sartoft, Pernilla Hallgren och Carina
Johansson.
Till ordinarie ledamot, 1 år, nyval, valdes Camilla Björlin och Anita Thedvall.
Följande ledamot har 1 år kvar av mandattiden:
Åsa Fällman-Strömqvist
§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i LAKs stadgar
Till ordinarie revisorer på 1 år omvaldes Ann Bonnevier och Kerstin Torberntsson.
Till revisorsuppleanter på 1 år omvaldes Gunilla Albrigtsen och Elisabeth Ljung.
§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i LAKs stadgar
Till valberedning för att förbereda val till nästa verksamhetsårs styrelse och
valberedning, invaldes Anna Björk och Eivor Valcic på två år.
Mandattid kvar (1 år) – Torbjörn (sammankallande) .
§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16.
Årsmötet beslutade om att omedelbart justera § 14 – 16.
§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts till
styrelsen
Motion 1 – Från medlem gällande tävlan om årets valp. Efter röstning avslogs motionen
med motiveringen att man vill ta hänsyn till valpens låga ålder.
Motion 2 – Från medlem gällande poängberäkning vid placering på SvKTRs
utställningar
Motionen avslogs av årsmötet.
Motion 3 – Från medlem gällande återinförande av tävlan om årets uppfödare.
Mötet uppdrog till styrelsen att dra upp riktlinjer för tävlingen som beräknas
starta 2013.
Motion 4 – Från medlem gällande poängberäkning på Lhasa Apso klubbens
specialutställningar.
Motionen avslogs av årsmötet.
Motion 5 – Från medlem gällande förtydligande av reglerna gällande tio-i-topp listan.
Motionen avslogs av årsmötet.
§ 19. Mötet avslutas
Mötesordförande Torbjörn Skaar tackade för förtroendet att leda årsmötet och
överlämnade ordförandeklubban till Kerstin Eriksson.
Därefter delade ordförande ut 2011 års hederspris till medlem i Lhasa Apso klubben
som gjort insatser för klubben. Årets pris gick till Eva Sederholm för hennes insatser för
klubben. Motiveringen lyder: Eva har på ett generöst, engagerat och varmhjärtat sätt
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stöttat klubben i såväl stort som smått under många år. Eva har i sitt engagemang alltid
haft klubbens bästa för ögonen.
Anna Björk avtackades för hennes insatser som ledamot i Lhasa Apso klubbens styrelse
med blomma och present.
Därefter delades 2011 års tio-i-topp rosetter ut.
Kerstin Eriksson tackade för förtroendet att leda Lhasa Apso klubben och tackade för
dagens möte och förklarade mötet avslutat.

Kristina Tervonen
Protokollförare

Torbjörn Skaar
Ordförande

Anna Björk
Justerare

Hans Thedvall
Justerare
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