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Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 3 mars 2019.
Årsmötet hölls via telefon med Hudiksvall som huvudort och Stockholm,
Fellingsbro, Göteborg samt Piteå som övriga knutpunkter.
Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Kristina Tervonen som hälsade alla välkomna.
§ 1. Justering av röstlängd
Röstlängden justerades, 4 st Hudiksvall, Stockholm 3 st, Fellingsbro 3 st, Göteborg
9 st, Piteå 3 st.
Totalt 22 st röstberättigade medlemmar.
§ 2. Val av ordförande för årsmötet
Styrelsens förslag till mötesordförande var Lena Sundin.
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Johanna Magnusson till protokollförare.
§ 4. Val av justeringsman tillika rösträknare, som jämte årsmötesordförande
skall justera protokollet
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes från knutpunkterna: Hudiksvall Lena Sundin Stockholm - Kristina Tervonen, Fellingsbro - Pernilla Hallgren

Pettersson, Göteborg Linda Johansson samt Piteå - Jean Häggkvist.

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Inga sådana personer fanns närvarande.
§ 6. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet hade utlysts genom utskick till medlemmarna, på LAKs hemsida och
Facebooksida och befanns därmed vara stadgeenligt utlyst. Mötet startade mer än
15 minuter senare för att alla skulle kunna vara på plats, då mötet väntade in
deltagarna till Hudiksvall. Ingen återkom när det gäller knutpunkten i Stockholm
som tyvärr angivit felaktig adress till knutpunkt, kontaktnummer återfanns på
kallelsen, men inga sådana samtal inkom under hela den tid årsmötet pågick.
§ 7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägget 15 B Motioner.
§ 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.
Revisionsberättelsen godkändes lades därefter till handlingarna.
Avelsfrågor - hälsoprogrammet för ögonlysning är sänkt till nivå 1 samt att det lagts
till ett hälsoprogram på nivå 1 för DNA-test för PRA4. Avelsrådsrepresentanten
berättade lite om föregående års avel jämfört med aveln för 2017.
§ 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.
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§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
styrelsen
Styrelsen fick i uppdrag att skriva om reglerna för att stå med på
uppfödarregistret. Hur detta hade genomfört lästes upp för mötet, dock behöver
dessa nya regler en revidering på grund av att hälsoprogrammet för ögonlysning
sänks till nivå 1 samt att det tillkommit ett hälsoprogram för DNA-test på nivå 1.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att uppdatera reglerna. Beslutades att detta inte
behöver redovisas på nästa årsmöte.
§ 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 2019 godkändes med tillägg om att
styrelsen ska informera om att det finns möjlighet till, samt arbeta för, att
arrangera aktiviteter som inte bara riktar sig till de som är utställningsintresserade.
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 2019 föredrogs och valdes enl följande:
Till ordförande valdes Kristina Tervonen, omval 1 år
Till ordinarie ledamöter valdes;
Kim Foss-Johansson
1 år mandattid kvar
Emma Persson
2 år omval
Linda Johansson
2 år omval
Lisa Lundberg
1 år mandattid kvar
Johanna Magnusson
1 år mandattid kvar
Anna Tommila
2 år omval
§ 14. Val av revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
Till ordinarie revisorer på vardera 1 år valdes Ellie Anglerot, omval och Christina
von Krusenstjerna, omval.
Till revisorsuppleanter på vardera 1 år valdes Maj-Britt Ekholm, omval och Tyra
Stohne Moström, omval.
§ 15 A. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar
Till valberedning för att förbereda val till nästa verksamhetsårs styrelse valdes:
Mattias Löfstedt Sammankallande 1 år omval, Bodil Sartoft 2 år nyval och Camilla
Björlin, 2 år nyval.
§ 15 B. Motioner
3 motioner hade inkommit.
Motion 1 - Förslag att förlänga försöket med topplista för Klippt Klass ytterligare 2
år. Mötet biföll enhälligt motionen.
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Motion 2 - Förslag att ta bort Tibethund som kvalificerande utställning till LAKs
topplista. Motionen bifölls med 16 röster för och 6 röster emot.
Motion 3 - Förslag på att dela ut poäng till de som placerat sig i grupp- och/eller
BIS-finaler. Motionen avslogs med 18 röster emot och 4 röster för.
§ 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
Inga övriga ärenden.
§ 18. Årsmötet avslutas
Mötesordförande Lena Sundin avslutade mötet.
Nya styrelsen önskas lycka till och Kristina Tervonen tackar för förtroendet.
LAKs hederspris delas ut till Kim Foss Johansson för ett fantastiskt arbete för
klubben under åren! Priset delas ut i samband med Tånga Heds LAK utställning.
De placerade på topplistan kommer att få diplom, de som placerare sig mellan
plats 1-3 kommer också att få rosett. Diplomen var tyvärr lite försenade, men delas
ut så snart som de är klara. Rosetterna som kommit delades ut, tyvärr hade inte
dessa hunnit fram till Piteå innan mötet.
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