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Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 15 april 2007
Årsmötet öppnades av ordförande Juha Kukkonen som hälsade alla varmt välkomna till Lhasa
apso klubbens årsmöte.
§ 1. Röstlängden justerades, 18 personer var röstberättigade.
§ 2. Till mötesordförande valdes Torbjörn Skaar.
§ 3. Till protokollförare vid mötet valdes Kristina Tervonen.
§ 4. Beslöt årsmötet att till justeringsmän tillika rösträknare välja Kim Foss-Johansson och Pia
Augustinson-Blomberg, vilka tillsammans med mötesordförande skall justera dagens
protokoll.
§ 5. Samtliga närvarande har rastillhörighet i LAK.
§ 6. Redogörelse för annonseringen av årsmötet skedde, varefter årsmötet fastställde att
årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7. Årsmötet godkände dagordningen med tillägget “Pauls tal” under övriga frågor.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006 genomlästes och godkändes därefter.
Styrelsens årsredovisning avseende 2006 års verksamhet studerades och revisionsberättelsen
lästes upp.
Kristina redogjorde för det arbetet som nedlagts på RAS sedan 2002 och att RAS för lhasa
apso varit färdig i olika former under en period av två år. Då tidigare styrelser inte känt sig
mogna för att ta ett beslut om RAS, tog SvKTR över ansvaret för att RAS skulle färdigställas
gällande lhasa apso. Detta skedde i november/december 2006. Vid dagens möte presenterades
version 5 av aktuellt material. Dagens årsmöte beslutade att fastställa RAS för lhasa apso och
att meddela SvKTR att man nu är redo att sända RAS vidare till SKK.
§ 9. Beslutade årsmötet att fastställa balans- och resultaträkning för 2006 och att vinsten
balanseras i ny räkning.
§ 10. Vid årsmötet 2006 uppdrogs till styrelsen att arbeta vidare med klubbchampionatet.
Befanns att man startat med denna inofficiella titel. Kvarstod gjorde det championatdiplom
som styrelsen vid förra årets årsmöte uppdragits att arbeta med. Förslag befanns vid dagens
möte. Årsmötet röstade fram förslag nr 2 medmajoritet. Vidare hade ett flertal motioner
gällande championatet kommit in (för dessa, vg se § 18)
§ 11. Beslutade årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
§ 12. A. Föredrogs verksamhetsplanen för 2007. Uppdrogs åt den nya styrelsen att sprida
utställningarna över året istället för som nu, komprimera dom under augusti - september.
Därefter godkändes verksamhetsplanen.
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B. Utgick då SvKTR beslutar om medlemsavgifterna.
C. Konstaterades att ingen budget för verksamhetsåret 2007 var uppgjord varvid årsmötet
uppdrog till den nya styrelsen att upprätta denna.
§ 13. Beslutade årsmötet att välja Eva Sederholm, (nyval 1 år) till ordförande för LAK.
Vid val av ordinarie ledamöter beslutade årsmötet att välja:
Anna Bonnevier
nyval
2 år
Pernilla Hallgren
nyval
2 år
Pia Johansson
omval
2 år
Maria Sandgren (tid Ronneklev)fyllnadsval 1 år
Kerstin Eriksson
fyllnadsval 1 år
Informerades att Kerstin Torberntsson kommer att utses till kassör för tiden om 1 år.
Poängterades att kassören bör adjungeras till samtliga styrelsemöten.
§ 14. Val av 2 revisorer. Årsmötet beslutade att välja;
Christel Lagg
Gunilla Albrigtsen

nyval
nyval

1 år
1 år

Val av 2 revisorsuppleanter. Årsmötet beslutade att välja;
Kim Foss-Johansson
Kristina Tervonen

nyval
nyval

1 år
1 år

§ 15. Beslutade årsmötet att till valberedning välja;
Maria Thörnfeldt
nyval
2 år
(Elisabeth Ljung, sammankallande - mandattid 1 år kvar)
(Marie Ansas, mandattid 1 år kvar)
§ 16. Punkterna 13 - 15 förklarades omedelbart justerade.
§ 17. 10 motioner hade inkommit till styrelsen inom stipulerad tid.
Motion 1 - Gällande valphänvisning
LAK lägger upp en valphänvisning där uppfödaren själv lägger in aktuella uppgifter om sin
valpkull. För att få lägga upp sin valpkull är det obligatoriskt att betala gåvomedlemskap till
valpkullens köpare. Uppdrogs åt den nya styrelsen att arbeta vidare med utformningen.
Årsmötet tillstyrkte därefter motionen.
Motion 2 - Gällande tio-i-topp - placeringsbenämningar.
Årsmötet tillstyrkte motionen och uppdrog till nya styrelsen att arbeta vidare med
utformningen.
Motion 3 - LAKs hemsida - ny design
Årsmötet tillstyrkte motionen.
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Motion 4 - Utställningsresultat på LAKs hemsida.
Motionen går upp i motion 3 ovan.
Motion 5 - Gällande medlemsträffar eller möte för beslut i viktiga frågor.
Årsmötet tillstyrkte motionen och gav nytillträdda styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med
frågan.
Motion 6 - Utställningskommitté
Årsmötet tillstyrkte motionen och nyvalde ordföranden berättade att den som kommer att
utses till utställningsansvarig kommer att bilda en utställningskommitté
Motion 7 - Gällande klubbcert
Mötet tillstyrkte motionen.
Motion 8 - Gällande klubbcert
Motionen går upp i motion 9.
Motion 9 - Regler för klubbcert
Motionen tillstyrktes med ett antal ändringar. Årsmötet uppdrog till styrelsen att utarbeta
regler och framhöll att en av grunderna skall vara att man provar reglerna under ett
verksamhetsår.
Motion 10 - Motion gällande deltagande i tio-i-topp listan.
Motionen avslogs.
§ 18. Övriga frågor
Paul höll sitt tal till årsmötet.I korta ordalag handlade Paul Stantons tal om att det är dags att
kliva ur sandlådan, behandla varandra med respekt och samarbeta som vuxna kloka
människor. Årsmötet höll till fullo med.
§ 19. Årsmötet avslutades av mötesordförande Torbjörn Skaar som tackade för visat intresse.
Tyvärr kunde inte utmärkelserna för placeringarna delas ut, då Pia Johansson blivit förhindrad
att delta vid dagens möte. Förra ordföranden, Juha Kukkonen meddelade att dessa kommer att
delas ut i samband med SvKTRs utställning i Tångahed i början av juni.
Nya ordförande Eva Sederholm berättade lite om sig själv och tackade för förtroendet att leda
Lhasa apso klubben under 2007.
Vid protokollet

Kristina Tervonen

Torbjörn Skaar
Mötesordförande

Kim Foss-Johansson

Pia Augustinson-Blomberg

