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Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 29 mars 2014 på Vilsta,
Eskilstuna

Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Annika Ulltveit-Moe som hälsade alla välkomna.

§ 1. Justering av röstlängd
Röstlängden justerades, 29 röstberättigade medlemmar fanns närvarande.

§ 2. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande att leda årsmötet valdes Torbjörn Skaar.

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Ann Bonnevier som protokollförare.

§ 4. Val av justeringsman tillika rösträknare, som jämte årsmötesordförande
skall justera protokollet
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunilla Albrigtsen och Eva Sederholm.

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Ingen förutom LAKs medlemmar var närvarande.
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§ 6. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet hade annonserat i SvKTR Magasinet nr 4, LAKs hemsida och Facebook och
befanns därmed vara stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 8. Styrelsens balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes därefter i sin helhet.
Balans- och resultaträkning studerades, positivt är att klubben vänt förlust till vinst
för 2013.
Kristina gick igenom lite vad som hänt inom avelsområdet på rasen.
Registreringssiffrorna har sjunkit, visade också hur hanar/tikar används vid parning,
lägsta/högsta åldern. Den reviderade upplagan av RAS är ej godkänd av SKK, då
den måste utökas med motivering, strategier och mål för varje del. Mentala tester
för rasen diskuterades.
Årsmötet godkände årsredovisning, balans- och resultaträkning.
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes och årets vinst 4 066 kr balanseras i ny
räkning.
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§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
styrelsen
Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta förslaget angående: Uppfödare som följer RAS skulle
eventuellt kunna få en markering på LAKs hemsida framför sitt kennelnamn på
valphänvisningssidan. Styrelsen har kommit fram till att en märkning blir svår att få till för
att avsikten skall slå väl ut, och problematisk att genomföra.

Styrelsen fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för planering av monter på
MyDog 2014. Styrelsen har inte funnit ekonomi eller personer till detta. I och med
detta anses styrelsen fullföljt uppdraget.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag är att medlemsavgiften är: oförändrad för 2015, 275 kr för
helbetalande, 325 kr för utländsk medlem, 50 kr familjemedlem och 150 kr
gåvomedlem. Denna skall betalas till LAK och ger även medlemskap i SvKTR.
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag om medlemsavgifter för 2015.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Styrelsens förslag till rambudget visar ett blygsamt överskott.
Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen budget.

§ 13. Val av ordförande och ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8
Valberedningens förslag till ordförande: Linda Johansson 1 år, ytterligare förslag:
Annika Ulltveit-Moe. Annika Ulltveit-Moe omvaldes på 1 år till ordförande efter
sluten omröstning med majoritet 11/18.
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Valberedningens förslag till ordinarie ledamot på vardera 2 år: Sofia Franzén omval,
Jan Ericsson nyval, Anna Syrén nyval, då Anna Syrén vid kontroll mot medlemslistan
inte var medlem utgick förslaget, Jill Frisäter hade avsagt sig innan mötet för nyval
och ersattes av Kristina Tervonen.
Då ordföranden var vald avsade sig, Jan Ericsson till val. Anette Pettersson avgick
under mötet.

Valdes av årsmötet valberedningens förslag till ordinarie ledamot: Sofia Franzén 2
år omval.
Ytterligare förslag till ordinarie ledamot på vardera 2 år: Pernilla Hallgren omval,
Bodil Sartoft omval.
Valdes av årsmötet till ordinarie ledamöter på vardera 2 år: Kristina Tervonen
nyval, Pernilla Hallgren omval, Bodil Sartoft omval.
Valdes av årsmötet till ordinarie ledamot 1 år: Anna Björk fyllnadsval.
Kvarstår 1 år av mandattiden: Tyra Moström, Camilla Björlin

§ 14. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
Valdes av årsmötet till ordinarie revisorer på 1 år: Ann Bonnevier och Gunilla
Albrigtsen omval.
Valdes av årsmötet till ordinarie revisorsuppleanter på vardera 1 år: Elisabeth Ljung
omval och Kim Foss Johansson nyval.

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
Valdes av årsmötet till valberedning för att förbereda val till nästa verksamhetsår:
Eva Sederholm fyllnadsval 1 år sammankallande, Lena Grübb-Becker 2 år och Sofie
Pettersson 1 år.
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§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av § 13-15.

§ 17. Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till klubbmötet eller som anmälts
till styrelsen
Två motioner har inkommit till styrelsen.
Motion 1: Förslag att slopa dubbel poängberäkning på klubbens inofficiella
utställningar, och räkna som vid officiella. Önskad effekt med fler deltagare har ej
nåtts.
Styrelsens förslag: Att årsmötet tillstyrker motionen.
Motion 2: Att synliggöra statuterna för SOS kontot, så alla medlemmar vet om det.
Styrelsens förslag: Att årsmötet tillstyrker motionen. Noteras att detta skulle ha
varit gjort redan när statuterna blev godkända 2012, men blev missat.
Årsmötet beslutade att bifalla båda motionerna enligt styrelsens förslag.
Diskuterades önskemål angående annonser på Blocket, om man kan göra något åt
felaktiga annonseringen att valpar är registrerade i jordbruksverket. Försök har
tidigare gjorts angående detta, men styrelsen ska se om det går att göra något.

§ 18. Årsmötet avslutas
Mötesordförande Torbjörn Skaar avslutar med uppmaningen att alla ska tänka på
vad man skriver på officiella medier, speciellt om man sitter på en förtroendepost.
Tackar för förtroendet att leda mötet och överlämnar ordförandeklubban till Annika
Ulltveit-Moe.
Annika Ulltveit-Moe tackar för förtroendet att bli klubbens ordförande och avslutar
mötet.
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Därefter delade ordförande ut 2013 års hederspris till medlem i Lhasa Apso klubben
som gjort insatser för klubben. Årets pris gick till Ann Bonnevier.

Jenny Eriksson avtackades för sitt arbete som webbmaster under många år.

Carina Johansson avtackades som ledamot i Lhasa Apso klubbens styrelse.

Därefter delades 2013 års tio-i-topp rosetter ut.

Vid protokollet

Mötesordförande

_______________________________
________________________________
Ann Bonnevier

Torbjörn Skaar

Justerare

Justerare
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_______________________________
________________________________
Gunilla Albrigtsen

Eva Sederholm

