
 

Protokoll Årsmöte i Strängnäs 130309 
 

Ordföranden Carina Arvidsson hälsade alla närvarande välkomna och öppnar mötet.  

 
1. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 11 personer.  
Närvarolista bifogas. 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Mötet väljer Thomas Persson 

 
3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsens förslag Gunilla Sandström 

 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

ska justera protokollet 

Mötet väljer Tina Wahl och Sören Bjurling 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 

Förutom ordförande för mötet så är samtliga medlemmar i rasklubben 

 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse har funnits i Welsh Nytts julnummer samt på hemsidan. Årsmötet finner det i 

god tid utlyst och godkänner densamme 
 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 
 

8. Föredragning: 

a) Klubbstyrelsens verksamhetsberättelse föredras, godkänns och läggs till 

handlingarna 
b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning föredras, godkänns och läggs till 

handlingarna 

c) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor föredras, godkänns och läggs till 
handlingarna 

d) Revisionsrapport läses upp 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust.  

Mötet beslutar fastställa balans- och resultaträkningen. Uppkommen förlust överförs 

till ny räkning 
 

10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende uppdrag 

föregående klubbmöte gett till klubbstyrelsen 

Styrelsen föredrog förslag gällande Klubbmästerskap Jakt. Mötet beslutar att 

godkänna förslaget 
 



 
11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen 

Mötet ger klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012  

 
12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till 

a) Verksamhetsplan för 2013 presenteras. Styrelsen föreslås arbeta efter den 
verksamhetsplan som presenterats 

b) Budget för 2013 presenteras. Styrelsen föreslås försöka arbeta enligt förslaget 

c) Medlemsavgift . Årsmötet beslutar enligt klubbstyrelsens förslag – att bibehålla 
oförändrade avgifter 

d) Villkor för ersättning vid bilresor för rasklubbens funktionärer. Beslut – klubben 
fortsätter följa den statliga ersättningen som f.n är 18,50 kr/mil 

 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt 

eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

 
Valberedningens förslag på ordförande : Gunilla Sandström 
Mötet väljer Gunilla Sandström till ordförande på 1 år 

 
Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter: 

Carina Arvidsson, nyval 2 år 
Lisa Andersson, nyval 2 år 
Lena Johansson, nyval 2 år 

Janne Gustavsson, fyllnadsval 1 år 
Mötet väljer ledamöter enligt valberedningens förslag 

Valberedningens förslag på suppleanter: 

Elin Lidén, nyval 1 år 
Sara Lahti, nyval 1 år 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag och i den turordning som nu anges: 1 – 
Elin Lidén 2 – Sara Lahti 

 
14. Val av 

a) Två revisorer. Valberedningens förslag 

Katarina Wigart, nyval 1 år 
Gary Matheny, nyval 1 år 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag 
 

b) Två revisorsuppleanter. Valberedningens förslag 

Eva Lundqvist, nyval 1 år 
Janne Berglund, nyval 1 år 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag och i den turordning som nu anges: 1 – 
Eva Lundqvist 2 – Janne Berglund 

 

15. Val av valberedning 

Det förelåg inget förslag från valberedningen. Mötet föreslår:  

Carsten Haven Sörensen, omval 1 år som sammankallande 
Birgitta Abrahamsson, nyval 2 år 
(Thommy Johansson kvarstår 1 år) 



 
 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Mötet beslutar om omedelbar justering av ovanstående punkter 
 

17. Övrigt 

Resultat av Årets Allround welsh presenterades och vinnaren Susanne Andersson 
med hunden Freckle´s Lappricka Pappricka fick motta pris. 

 
18. Mötets avslutande 

Årsmötesordförande avtackades med present.  
Tillträdande ordförande Gunilla Sandström tackar för förtroende att få leda 
klubbstyrelsen kommande verksamhetsår och tackar avgående ordförande Carina 

Arvidssom för gott arbete 2012. Övriga ledamöter avtackades med present.  
 

 
 
 

 
Vid protokollet    Årsmötesordförande 

 
 
 

Gunilla Sandström    Thomas Persson 
 

 
Justeras 

 

 
 

 
Sören Bjurling    Tina Wahl 
     


