
 
 
 
 

 
Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 28 februari 2009   
 
 
1. Årsmötets öppnande 
Lhasa apso klubbens v.ordförande Kerstin Eriksson hälsade alla varmt välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 
 
2. Justering av röstlängd 
Röstlängden justerades och 11 röstberättigade var närvarande. 
 
3. Val av ordförande att leda mötet 
Till ordförande för mötet valdes Torbjörn Augustinsson.  
 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Styrelsen anmälde Ingela Löfgren som protokollförare. 
 
5. Godkännande av dagordning 
Årsmötet godkände dagordningen. 
 
6. Val av två justeringspersoner, som tillsammans med mötesordförande skall justera 
protokollet – tillika rösträknare    
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Ann-Christin Andersson och Jenny Eriksson. 
 
7. Beslut om närvaro- och yttranderätt, förutom av medlem, av personer enl. §7 mom 5 
Inga personer som omfattas av denna paragraf befanns vara närvarande. 
 
8. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
Redogörelse för annonseringen av årsmötet skedde, varefter årsmötet fastställde att årsmötet blivit 
stadgeenligt utlyst. 
 
9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse (bil.1)  för 2008 genomlästes. Revisorerna har utfört en delrevision 
utan anmärkning i samband med att ordförande och sekreterare avgått i augusti 2008.  
Styrelsens årsredovisning (bil.2)  avseende 2008 års verksamhet studerades och revisionsberättelsen 
(bil.3)  lästes upp och godkändes därefter.  
Ingen redogörelse för avelsfrågor anmäldes. 
 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enl. dessa uppkommen vinst 
eller förlust 
Beslutade årsmötet att fastställa balansräkning (bil.4) och resultaträkning (bil.5)  för 2008 och att 
förlusten balanseras i ny räkning. 
 
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Denna rapport återfinns under verksamhetsberättelsen. 
 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutade årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.  
 



13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Föredrogs verksamhetsplanen för 2009 (bil.6)  och godkändes därefter.  
 
14. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 
Styrelsens förslag till budget (bil.7)  för kommande verksamhetsår höjdes från 20200 kr till 23500 kr 
och därefter godkändes budgeten. 
  
15. Val av ordförande på 1 år  
Beslutade årsmötet enhälligt att välja Kerstin Eriksson, nyval 1 år till ordförande för LAK. 
 
Val av ordinarie ledamöter och suppleanter 
Val av ordinarie ledamöter beslutade årsmötet enhälligt att välja: 
Eva Syrén    fyllnadsval  1 år 
Pia Augustinson-Blomberg  omval  2 år 
Åsa Fällman-Strömqvist   omval 2 år 
Ingela Löfgren  fyllnadsval  1 år 
 
Inga suppleanter valdes. 
 
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Till revisorer, vardera på 1 år, valdes: 
Kerstin Torberntson  nyval 1 år 
Ann Bonnevier  nyval 1 år 
 
Till revisorsuppleanter, vardera på 1 år valdes. 
Ann-Christin Andersson  omval 1 år 
Torbjörn Augustinsson  nyval  1 år 
 
17. Val av valberedning enligt §10 i klubbens stadgar.  
Beslutade årsmötet att till valberedning välja: 
Kvarstår:  Siw Bäckström, sammankallande 1 år 
 Jenny Eriksson  1 år 
Bodil Sartoft   nyval 2 år 
 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 - 17 
Årsmötet beslutade att förklara punkterna 15 - 17 omedelbart justerade. 
 
19. Övriga ärenden, som skriftligen anmälts till styrelsen för behandling, eller  
 som av styrelsen hänskjutits till mötet 
7 motioner hade inkommit till styrelsen inom stipulerad tid.  
 
Motion 1 - Gällande gåvomedlemskap  
Kristina Tervonen inkom med ett tilläggsyrkande där meningen ” och inte uppfödare till uppfödare” 
byts ut mot ” som inte varit medlem de sista tre åren. 
Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
Årsmötet beslutade att bifalla Kristina Tervonens tilläggsyrkande 
 
Motion 2 - Gällande beräkning av topplistan 
Årsmötet återremitterade motionen till styrelsen. 
  
Motion 3 – Gällande s.k. SOS-konto 
Styrelsen föreslog att den sista delen av motionen ”katastrofhjälp till uppfödare (lån)som hamnar i 
akuta problem och liknande” stryks. Årsmötet beslutade att bifalla motionen med den av styrelsen 
föreslagna ändringen. 
 



Motion 4 - Gällande uppfödarlistan 
Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
Motion 5 – Gällande motionstid 
Styrelsen inkom med ett omarbetat förslag där motionstiden utsträcks till den 31 januari. 
Årsmötet beslutade att bifalla den av styrelsen omarbetade motionen.  
 
Motion 6 - Gällande avelskommitte 
Motionärerna drog tillbaka motionen. 
 
Motion 7 - Gällande anmälningsavgift till inofficiella utställningar. 
Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
 
20. Övriga frågor 
 
1. Kristina Tervonen redogjorde för återbetalning från SKK för domarkonferensen. Detta kan dröja i 
ytterligare 6 månader. 
 
2. Diskuterades sista betalningsdatum för medlemsavgiften för att kunna deltaga på Topplistan. 
 
 
21. Årsmötets avslutande  
Mötesordförande Torbjörn Augustinsson lämnade över till tillträdande 
ordförande Kerstin Eriksson som tackade mötesordförande och övriga mötesdeltagarna.  
Därefter förklarades årsmötet avslutat.  
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Ingela Löfgren   Torbjörn Augustinsson 
    Mötesordförande 
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Ann-Christin Andersson   Jenny Eriksson  


