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Protokoll fört vid Lhasa Apso Klubbens årsmöte den 3 april 2011 Vilsta
sport & Camping, Eskilstuna
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Kerstin Eriksson som hälsade alla välkomna till Lhasa
Apso klubbens årsmöte .
§ 2. Justering av röstlängd
Röstlängden justerades. 7 röstberättigade medlemmar fanns närvarande.
§ 3. Val av ordföranden för årsmötet
Till ordförande att leda årsmötet valdes Torbjörn Skaar.
§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmälde Kristina Tervonen som protokollförare.
§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte årsmötesordförande skall
justera protokollet
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Anna Björk och Jenny Eriksson.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlemmar och av personer enl § 7
mom 5.
Ingen förutom LAKs medlemmar befann sig i rummet.
§ 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet hade annonserats i SvKTR Magasinet nr 4, 2010 och på LAKs hemsida och
befanns därmed vara stadgeenligt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes igenom, balans- och resultaträkning studerades, varefter en
av klubbens revisorer Ann Bonnevier läste upp revisionsberättelsen.
Kristina redogjorde för avelsfrågorna under 2010 och visade bla statistik för 2010. Hon
gick vidare igenom förändringar i avelsarbetet baserat på en tioårsperiod.
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Årsmötet godkände därefter årsredovisning, balans- och resultaträkning samt
redogörelsen för avelsarbetet.
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes och årets vinst 1.747,44 balanseras i ny
räkning.
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
Vid årsmötet 2010 fick LAK:s styrelse i uppdrag att:
1. Gå igenom typstadgar och föreslå förändringar där så kunde behövas, bl a utökning
av antalet styrelsemedlemmar.
Styrelsen har lagt en motion till detta årsmöte om utökning av antalet
styrelsemedlemmar.
2. Bilden med LAKs logga skulle användas som första sida på den nyframtagna
rasoldern.
Bilden återfinns på rasfolderns framsida.
3. Ta fram en pin med klubblogotypen.
Arbetet med framtagning av ett nytt medlemsmärke har startat.
4. Titta på en ev Facebook grupp, att titta på kriterier för att få tillträde och ett
genomtänkt och bra upplägg innan den öppnades.
En facebook grupp har startat.
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Budgeten för verksamhetsåret 2011 uppvisar ett underskott p.g.a inköp av
medlemsmärken och medlems/uppfödarmöten under 2011. Årsmötet godkände
budgeten.
§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8.
Valberedningens förslag presenterades av Jenny Eriksson.
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Till ordförande, 1 år, valdes Kerstin Eriksson.
Till ordinarie ledamot, 2 år, omvaldes Åsa Fällman Strömquist
Följande ledamöter har 1 år kvar av mandattiden:
Anna Björk
Sofia Franzén
Tyra Stohne Moström
Kristina Tervonen
§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i LAKs stadgar
Till ordinarie revisorer på 1 år omvaldes Ann Bonnevier och Kerstin Torberntsson.
Till revisorsuppleanter på 1 år omvaldes Gunilla Albrigtsen och Elisabeth Ljung.
§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i LAKs stadgar
Till valberedning för att förbereda val till nästa verksamhetsårs styrelse och
valberedning, invaldes Torbjörn Skaar.
Mandattid kvar – Eva Sederholm (sammankallande) samt Jenny Eriksson.
Årsmötet uppmanade valberedningen att se över så att halva styrelsen väljs för 1 år vid
2012 års årsmöte.
§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16.
Årsmötet beslutade om att omedelbart justera § 14 – 16.
§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts till
styrelsen
Motion 1 – Från LAKs styrelse om utökning av antalet styrelseledamöter.
Motionen godkändes av årsmötet.
Motion 2 – Från LAKs styrelse gällande SOS-pengarna.
Motionen återremitterades till styrelsen med uppmaning att utarbeta statuter.
Motion 3 – Från medlem gällande poäng vid placering på LAKs utställningar
Motionen godkändes av årsmötet.
Motion 4 – Från medlem gällande blandrasvalpar där Lhasa Apso ingår. Förslaget går ut
på att sätta en straffavgift om renrasig Lhasa Apso används.
Motionen avslogs av årsmötet.
Motion 5 – Från medlem gällande att informera auktoriserade domare om betydelsen av
uttryck i kritiker.
Motionen avslogs av årsmötet.
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Därefter diskuterade mötet vikten av information om vad det betyder att köpa en
registrerad alt oregistrerad hund. Enades mötet om att lägga in denna information på
LAKs hemsida alt Facebook.
Vidare diskuterades publicering av de foton som LAK publicerar efter utställningarna
då en medlem önskat att vi skall ta bort bilder. Konstaterades att klubben har rätt att
dokumentera och publicera bilder från sina utställningar. Om någon vill/måste avstå
från fotografering skall man upplysa om detta innan.
LAK kommer att lägga upplysning om detta på hemsidan – Bilder från klubbens
aktiviteter kan komma att publiceras i olika medier.
§ 19. Mötet avslutas
Mötesordförande Torbjörn Skaar tackade för förtroendet att leda årsmötet och
överlämnade till Kerstin Eriksson.
Kristina Tervonen delade ut 2010 års hederspris till medlem i Lhasa Apso klubben som
gjort insatser för klubben. Årets pris gick till Jenny Eriksson för hennes insatser med
klubbens hemsida.
Kerstin Eriksson tackade för förtroendet att leda Lhasa Apso klubben och tackade för
dagens möte och förklarade mötet avslutat.
Därefter delades 2010 års tio-i-topp rosetter ut.

Kristina Tervonen
Protokollförare

Torbjörn Skaar
Ordförande

Anna Björk
Justerare

Jenny Eriksson
Justerare
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