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Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 2 april 2017. 
Årsmötet hölls via telefon med Lilla Edet som huvudort och Piteå och Köping 
som  
övriga kontaktorter. 

Årsmötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Jean Häggkvist som hälsade alla välkomna. 

§ 1. Justering av röstlängd 
Röstlängden justerades, 10 st närvarande i La Edet, 4 st i Piteå och 5 st i Köping. 
Totalt 19 st röstberättigade medlemmar. 

§ 2. Val av ordförande för årsmötet 
Styrelsens förslag till mötesordförande var Juha Kukkonen. 

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Styrelsen anmälde Kim Foss Johansson till protokollförare. 

§ 4. Val av justeringsman tillika rösträknare, som jämte årsmötesordförande 
skall justera protokollet 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes från kontaktpunkterna Piteå, Jean 
Häggkvist och 
Köping Kristina Tervonen. 

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
Inga sådana personer fanns närvarande. 

§ 6. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Årsmötet har utlysts genom utskick till medlemmarna, på LAKs hemsida och 
Facebook sida och befanns därmed vara stadgeenligt utlyst. 

§ 7. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 

§ 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes därefter i sin helhet. 
Årsmötet godkände årsredovisning, balans- och resultaträkning. 
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Revisionsberättelsen föredrogs med förtydligande att det den innehöll ett skrivfel, 
vinst/förlust, och lades därefter till handlingarna. 

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 
Balans- och resultaträkningen fastställdes och årets vinst balanseras i ny räkning. 
  
§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till 

styrelsen 
Styrelsen fick i uppdrag att förverkliga ett medlemsblad/publikation, vilket har gjorts. 
Uppdrag om att arbeta för BPH prov har resulterat i att 5 st Lhasa Apso genomgått detta. 

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

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 godkändes. 

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Oförändrade medlemsavgifter. 

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget   
Årsmötet godkände styrelsens förslag. 

§ 13. Val av ordförande och ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna 
Valberedningens förslag till styrelse LAK 2017 föredrogs och valdes enl följande: 
Till ordförande valdes Kristina Tervonen, nyval 1 år 
Till ordinarie ledamöter valdes; 
Kim Foss Johansson, fyllnadsval  1 år 
Conny Pettersson,     fyllnadsval  1 år 
Emma Persson,          nyval            2 år 
Linda Johansson,       nyval            2 år 
Anette Pettersson,    nyval            2 år 
Lisa Lundberg mandattid kvar      1 år 

§ 14. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 
Till ordinarie revisorer på vardera 1 år valdes Gunilla Albrigtsen omval och Ellie 
Anglerot nyval 
Till revisorsuppleanter på vardera 1 år valdes Maj-Britt Ekholm nyval, och Juha 
Kukkonen nyval 
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§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 
Till valberedning för att förbereda val till nästa verksamhetsårs styrelse valdes: 
Kerstin Eriksson 2 år sammankallande, Maria Thörnfeldt och Veronica Olsson 
vardera 1 år. 

§ 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 
7 st motioner hade inkommit. Nedan är bara en kort sammanfattning av innehållet. 
Motion 1 gällde att man för att få deltaga på Tio i Topp listan skall ha deltagit på 
EN av LAKs utställningar. 
Motionen godkändes med tillägget att man deltager på en av klubbens utställningar 
eller Tibethund. 

Motion 2 Förslag att LAK under en försöksperiod på ett år, 2017, inför en 5 i Topp 
Lista för klippta hundar. Tikar och Hanar. 
Motionen godkändes med tillägget att det skall vara en prövotid på 2 år, för att 
kunna få ett bättre utfall. 

Motion 3 gällde ändringar av Regler för Klubbcert. 
Motionen avslogs men ges i uppdrag åt styrelsen att se över ev nya regler. 

Motion 4 gällde att alla hundar som ställs ut i Sverige, oavsett vilket land hund/
ägare kommer från och oavsett medlemskap eller ej. Skall få ingå Tio i Topp listan. 
Motionen avslogs enhälligt. 

Motion 5 förslag om att utge en årsbok i slutet av varje år. 
Motionen avslogs enhälligt, då det i dagsläget, med så lågt medlemsantal som vi 
har, inte finns ekonomisk möjlighet. Det exemplifierade innehållet är däremot 
utmärkt i medlemsblad/publikation. 

Motion 6 förslag om en premieringsklass för avelshundar som ej ställs ut. 
Motionen avslogs enhälligt. 
Men i uppdrag åt styrelsen att se över ev lösning. 

Motion 7 gällde en stadgeändring vad det gäller kallelse till årsmöte, att det skulle 
räcka med att enbart utlysa på sociala medier. Motionen avslogs men man ger 
styrelsen i uppdrag att se vad som sker inom SKK och höra med föreningskommittén 
om det är möjligt. 

Årsmötet ger således i uppdrag åt styrelsen att arbeta med innehållet i motionerna 
3, 6 och 7. 
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§ 18. Årsmötet avslutas 
Mötesordförande Juha Kukkonen avslutade mötet. 
Nya styrelsen önskas lycka till och Kristina Tervonen tackar för förtroendet.  
Tackar så hela avgående styrelsen för sitt väl utförda arbete i klubben. 
Därefter delades 2016 års tio-i-topp rosetter ut, med vederbörliga applåder till 

alla! 

Vid protokollet                                                                Mötesordförande 

_______________________________  
________________________________ 
Kim Foss Johansson                                             Juha Kukkonen 

Justerare    Justerare 

_______________________________  
________________________________ 
Kristina Tervonen                                                                         Jean Häggkvist 


