
Lhasa Apso Klubben 

Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 8 mars 2008   

1. Årsmötets öppnande 
Lhasa apso klubbens ordförande Eva Sederholm hälsade alla varmt välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 

2. Justering av röstlängd 
Röstlängden justerades, 13 röstberättigade och 1 ej röstberättigad. 

3. Val av ordförande att leda mötet 
Till ordförande för mötet valdes Kjell Andersson, som inledde med en kort presentation av sig själv. 
Samt tillägg av punkt 4 A. 

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

4 A. Godkännande av dagordning 
Årsmötet godkände dagordningen. 

5. Val av två justeringspersoner, som tillsammans med mötesordförande skall                 
justera protokollet – tillika rösträknare    
Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Kristina Tervonen och Ann-Christin Andersson. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom av medlem, av personer 
 enl. §7 mom 5 
Beslutade mötet för närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt. 

7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
Redogörelse för annonseringen av årsmötet skedde, varefter årsmötet fastställde att årsmötet blivit 
stadgeenligt utlyst. 

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 genomlästes. En ändring angående RAS gjordes i texten, 
RAS blev antagen (godkänd), och godkändes därefter. 
Styrelsens årsredovisning avseende 2007 års verksamhet studerades och revisionsberättelsen lästes 
upp och godkändes därefter.  

Kristina redogjorde för det arbetet som nedlagts på RAS, och varför det tagit så lång tid att 
färdigställa. RAS för lhasa apso blev antaget av SKK oktober 2007. I februari var det ett 
uppfödarmöte, där bl.a RAS diskuterades av 13 deltagare. En uppföljning är planerad under 2008. 
Kristina fortsätter att skriva avelsrådets spalt. Rapporterade att frågorna som kommer har skiftat 
karaktär mot tidigare, mycket frågor angående hur de blir som blandraser. 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enl.  
 dessa uppkommen vinst eller förlust 
Beslutade årsmötet att fastställa balans- och resultaträkning för 2007 och att vinsten balanseras i ny 
räkning. 
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10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Vid årsmötet 2007 uppdrogs till styrelsen att:  

- Arbeta vidare med klubbchampionatet. Reglerna blev fastställda på föregående årsmöte, och 
publicerades.  

- Ändra i tio i topplistan, till en hanhunds/tiklista, räknades om och publicerades. 
- Färdigställa släpande ringräven, är åtgärdat med personer som skriver dessa.  
Förslag kom upp, att publicera årsmötesprotokoll i tidningen, eftersom alla inte har tillgång till 
dator. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutade årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.  

12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Föredrogs verksamhetsplanen för 2008. Därefter godkändes verksamhetsplanen.  

13. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 
Godkändes styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 
  
14. Val av ordförande på 1 år  
Beslutade årsmötet att välja Eva Sederholm, omval 1 år till ordförande för LAK. 

15. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter 
Val av ordinarie ledamöter beslutade årsmötet att välja: 
Kerstin Eriksson   omval  2år 
Pia Augustinson-Blomberg fyllnadsval  1år 
Åsa Fällman-Strömqvist   fyllnadsval 1år 
Elisabeth Ljung  nyval  2år 

Anna Bonnevier  mandattid kvar 1 år  
Inga suppleanter valdes. 

16. Val av två revisorer 
Till revisorer, vardera på 1 år, valdes: 
Gunilla Albrigtsen  omval 1 år 
Kristina Tervonen  nyval 1 år 

17. Val av två revisorsuppleanter 
Till revisorsuppleanter, vardera på 1 år valdes. 
Kim Foss-Johansson  omval 1 år 
Ann-Christin Andersson  nyval  1 år 

18. Val av valberedning enligt §10 i klubbens stadgar. Kvarstår 1 år: Maria Thörnfeldt 
Maria Thörnfeldt utgår, som ej medlem vid årsmötet. 
Beslutade årsmötet att till valberedning välja; 
Pernilla Hallgren  fyllnadsval  1 år sammankallande 
Siw Bäckström  nyval  2 år 
Jenny Eriksson  nyval 2 år 
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19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 - 18 
Årsmötet beslutade att förklara punkterna 12 - 18 omedelbart justerad. 

20. Övriga ärenden, som skriftligen anmälts till styrelsen för behandling, eller  
 som av styrelsen hänskjutits till mötet 
9 motioner hade inkommit till styrelsen inom stipulerad tid.  

Motion 1 - Gällande motionstid 
Se över stadgarna i sin helhet till nästa årsmöte. Uppdrogs åt den nya styrelsen att arbeta vidare med 
detta. Årsmötet avslog därefter motionen. 

Motion 2 - Gällande ringräven 
Årsmötet tillstyrkte motionen. Uppfödare och ägare skrivs inte ut. 

Motion 3 – Tio i Topp 
Årsmötet tillstyrkte motionen. 

Motion 4 – Gällande uppfödarregistret på hemsidan 
Årsmötet avslog motionen. Hänsköt framställan till nya styrelsen och avelsrådet, för riktlinjer 
Tillägg: Att nästa årsmöte tar beslut. 

Motion 5 - Gällande uppfödarlistan 
Årsmötet tillstyrkte motionen. 

Motion 6 – Gällande valphänvisning på hemsidan 
Årsmötet avslog motionen.  

Motion 7 - Gällande topplistan 
Mötet tillstyrkte motionen. 

Motion 8 - Gällande klubbcert 
Styrelsen enhällig i att stryka stycket om Svenskägd hund, och årsmötet tillstyrkte strykningen. 
Årsmötet tillstyrkte motionen. 

Justering av röstlängd med tre personer, till 16 totalt.  

Motion 9 – Gällande uppfödarlistan 
Motionen drogs tillbaka. 

Övriga frågor 
1. Angående valphänvisning i hundsport – styrelsen har valt att avstå annonsen under 2008 pga 
kostnaden, eftersom det blir stora kostnader ändå under året för LAK. 
2. När nästa tidning kommer – nr 1 hade manusstopp 10 februari, och är på tryckning. Enligt plan är 
den ute i slutet på mars. 
3. Circuit – låg ute på hemsidan endast på Engelska, det ska vara åtgärdat. 
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4. Varför inte uppfödarmötet låg i anslutning till årsmötet – det planerades med beräkningen att det 
skulle kunna uppstå tidsbrist. Det är så länge sedan det var ett uppfödarmöte, så det beräknades ta 
en hel dag, vilket det också gjorde. 

21. Årsmötets avslutande  
Mötesordförande Kjell Andersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Ordförande Eva Sederholm tackade mötesordförande Kjell Andersson.  
Tackade av avgående ledamot Pernilla Hallgren, med en blomma, även de ej närvarande tackades 
för sitt arbete. 
Utmärkelserna för placeringarna på topplistan delas ut i samband med SvKTRs utställning i 
Tångahed. 

Vid protokollet:   Justeras: 

Ann Bonnevier   Kjell Andersson 
    Mötesordförande 

Justeras:    Justeras: 

Kristina Tervonen   Ann-Christin Andersson  


