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Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 8 april 2006
Årsmötet öppnades av ordförande Juha Kukkonen som hälsade alla varmt
välkomna till Lhasa Apso klubbens årsmöte i Lindesberg.
§ 1.

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades till 11 personer som var röstberättigade

§2.

Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande valdes Juha Kukkonen

§3

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Till protokollförare vid mötet valdes Pia Johansson

§4

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande skall justera protokollet.
Till detta ändamål valdes Kim Foss Johansson och Marie Lindfors.

§5

Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av LAK´s medlemmar
Samtliga närvarande är medlemmar i LAK

§6

Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Redogörelse för annonsering av årsmötet skedde, varefter årsmötet fastställde
att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen med tillägen: Punkt 18 mötet avslutat
Under övriga ärenden. Utlysning av tävling till klubbchampionatdiplom
Uppfödarlistan på Tio i Topp och telefånmötenas ekonomiska framtid.
Medlem önskar ansöka om en In off utställning i Köping 2007

§8

Styrelsens årsredovisning balans och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 genomlästes och godkändes därefter
Styrelsens årsredovisning avseende 2005 års verksamhet studerades och
revisionsberättelsen lästes upp
Arbetet med RAS måste färdigställas snarast.

§9

Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Beslut av årsmötet att fastställa balans och resultaträkning för 2005 och att
förlusten på -47,33 balanseras i ny räkning

2(3)

06-05-08

§10

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Årsmötet konstaterade att styrelsen inte har fått några uppdrag att fullfölja.

§11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2005.

§12

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen föredrogs och en reservation mot fortsatt utgivning av
Lhasa Apso boken lämnades in.
Därefter godkändes verksamhetsplanen.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Överskjuter frågan till SVKTR´s årsmöte att besluta om medlemsavgifterna.
Förslag om 100 kr för valphänvisning och ingen avgift för att stå på uppfödarlistan.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utforma och besluta om denna punkt.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att fastställa en rambudget vid nästkommande
möte.

§13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna
Valberedningens förslag om vilande klubb lästes upp och diskuterades.
Årsmötet beslutade att det inte var årsmötets önskan. Därefter valdes
Juha Kukkonen till ordförande (omval 1 år) och årsmötet gick till beslut om detta.
Val av ordinarie ledarmöter beslutade årsmötet att välja
Marianne Engberg
Nyval
2 år
Anna Tommila
Nyval
2 år
Maria Törnfelt
Nyval
1 år
Åsa Larsson
Pia Johansson

Mandattid kvar
Mandattid kvar

Val av kassör utanför styrelsen Christel Lagg
§14

Val av 2 revisorer. Årsmötet beslutade att välja
Ann Almerby
Nyval
1 år
Tommy Flisberg
Nyval
1 år
Val av 2 revisorsuppleanter. Årsmötet beslutade att välja:
Helena Rankleven
Omval
1 år
Kristina Tervonen
Nyval
1 år
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§15

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet har tolkat det så att föregående års valberedning avgår.
Så en helt ny konstitution väljs.
Kerstin Eriksson
Nyval
1 år (sammankallande)
Marie Lindfors
Nyval
2 år
Elisabeth Ljung
Nyval
2 år

§ 16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade.

§17

Övriga ärenden
Inga motioner har inkommit till styrelsen under stipulerad tid.
Mötet diskuterade en utlysning av tävling på Klubbchampionatsdiplomets
utförande. Ett förtydligande av tidigare beslut om att vinnaren skulle få 1 års
medlemskap i SVKTR.
Mötet diskuterade om Tio i Topp "Årets uppfödare" dess betydelse och
hur dessa tillhandhar och förvaltar titeln
Åsmötet kan inte tillstyrka att titeln missbrukas.
Styrelsens telefånmöten måste ses över av ekonomiska skäl.
Ansökan om en inoff utställning i Köping 2007 ser inte årsmötet något hinder
men skall skriftligen lämnas in till styrelsen för beslut.

§18

Mötets avslutas
Mötet avslutades av ordförande Juha Kukkonen som tackade för dagens möte

Mötesordförande

Justeras

Justeras

Juha Kukkonen
Ordförande

Marie Lindfors
Dagens justerare

Kim Foss Johansson
Dagens justerare
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