ÅRSMÖTESPROTOKOLL Affenpinscherklubben (APK)
Datum: 2015-02-14
Plats: Stockholm

§ 1.
Justering av röstlängden
Tolv medlemmar deltog vid årsmötet, närvarolista bifogas.
§ 2.
Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutade att utse Helena Norling till ordförande för årsmötet.
§ 3.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Nina Karlsdotter till protokollförare för mötet, vilket årsmötet biträdde.
§ 4.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande
ska justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Susanne Lundberg och Marie-Louise Andersson till justeringspersoner.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
§ 5.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Endast klubbmedlemmar var närvarande.
§ 6.
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Styrelsen meddelade att kallelse publicerats i Notisbladet, på klubbens hemsida samt på Facebook i
god tid enligt stadgarna.
Årsmötet konstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7.
Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning.
§ 8.

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med
avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Mötesordförande föredrog årsredovisningen rubrik för rubrik.
Balans- och resultatrapporter samt arbetet med avelsfrågor föredrogs av klubbens sekreterare.
Årsmötet beslutade att godkänna redovisningarna.
Revisorernas berättelse fanns inte tillgänglig vid årsmötet.
§ 9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Årsmötet beslutade att 2014 års överskott balanseras i 2015 års räkning under förutsättning att
revisionsberättelse föreläggs årsmötets deltagare, se § 11.
§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Styrelsen meddelade att inga uppdrag gavs till styrelsen vid 2014 års årsmöte.
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§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna föreslår detta i
sin berättelse.
Årsmötet beslutade vidare att revisorernas berättelse skickas till årsmötesdeltagarna.
Årsmötet önskade i detta läge inte utlysa nytt årsmöte.
§ 12. Beslut om verksamhetsplan, avgifter för kommande verksamhetsår samt rambudget
a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet beslutade att biträda styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015:
- Årsmöte
- Minst fyra protokollförda styrelsemöten
- RAS-revideringsförberedelser: en noggrannare uppföljning av valp-/parningsrapporter,
framtagning av hälsoenkät
- Uppfödar-/Medlemsmöte med kommande RAS-revidering i fokus
- Ge ut Affenbladet; 2-3 nummer inkl. utvärdering av olika publiceringsalternativ
- Aktivt sökande efter sponsorer av varor såväl som ekonomiska bidrag
Vidare beroende på vilka ekonomiska och personella resurser som erbjuds:
- Marknadsföring av vår ras och vår klubb bland såväl nuvarande medlemmar som andra
hundintresserade genom bl.a. aktuell hemsida och öppen Facebookgrupp, den årliga
Affenpinscherspecialen, rasmonter på Stockholm Hundmässa, Affenpinscherdag
- Kurs/Föredrag i ett relevant och aktuellt ämne
b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade att fr.o.m. januari 2015, fastställa de årliga avgifterna till:
Helbetalande medlem 300 kr/år
Familjemedlem 100 kr/år
Utom Sverige boende helbetalande medlem 350 kr/år
Utom Sverige boende familjemedlem 100 kr/år
Gåvomedlemskap/Förstagångsmedlemskap 150 kr/år
Uppfödarregister (i klubbens egen regi) 100 kr/år
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 2015
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till rambudget för 2015 trots ett
beräknat underskott.
13.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarnas § 8
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningen föreslog att Affenpinscherklubbens styrelse ska bestå av ordförande, fyra övriga
ledamöter och tre suppleanter.
Årsmötet beslutade att biträda förslaget.
Årsmötet beslutade om följande val, i enlighet med valberedningens förslag:
Ordförande
1 år
Nina Karlsdotter
(nyval) Beslutet enhälligt
Ledamot
2 år
Katarina Paulsson
(omval)
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Ledamot
Ledamot
Ledamot

2 år
1 år
1 år

Hans Peterson
Yvonne Larsdotter
Helen Sjölund

(omval)
(nyval)
(nyval)

Suppleanter 1 år
Veronica Lange (omval), Anne Wedin (omval) och Inez Fryklöf (nyval).
Suppleanterna angivna i tjänstgöringsordning.
14.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt stadgarnas § 9
Årsmötet beslutade om följande val, i enlighet med valberedningens förslag:
Revisor
Ingvar Borg
(omval)
Revisor
Peter Lundberg
(omval)
Revisorsuppleant
Helena Norling
(omval)
Revisorsuppleant
Helén Östensson
(omval)
15.
Val av valberedning enligt stadgarnas § 10
Årsmötet beslutade att till valberedning inför kommande årsmöte utse:
Kristina Gunnarsdotter, 1 år, sammankallande (omval), Susanne Lundberg 2 år (omval) och Maria
Borg (1 år kvar).
16.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15
Årsmötet beslutade att punkterna 13-15 är omedelbart justerade.
17.
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller ärende som anmälts till styrelsen
Inga ärenden hänskjutna eller till styrelsen anmälda.
18.
Avslutning
Mötesordförande Helena Norling tackade för det stora engagemanget från deltagarna och önskade
styrelsen lycka till med arbetet varefter årsmötet avslutades.
Vid protokollet:

Nina Karlsdotter
Justeras:

Helena Norling
Mötesordförande

Susanne Lundberg
Justerare

Marie-Louise Andersson
Justerare
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