
AFFENPINSCHERKLUBBEN 

Protokoll från digitalt Årsmöte via Zoom den 26 februari 2022. 

1. Justering av röstlängd 

10 medlemmar deltog vid årsmötet. Nina Karlsdotter inledde med att hälsa samtliga välkomna och 

presenterade Anso Pettersson från SKK, och Annette Persson från SSPK. Annette Persson medverkar 

som teknisk support i det fall röstning kommer att ske. Yvonne Larsdotter framförde att medlemmen 

Ralf Spehling, tyvärr inte kan närvara vid mötet och omtalade hans tack gällande såväl styrelse som 

redaktörer, vilka enligt hans åsikter gör ett fantastiskt arbete. 

2. Val av ordförande för mötet 

Föreslogs Anso Pettersson som mötesordförande vilket samtliga godkände. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet 

Styrelsen anmälde klubbens sekreterare Yvonne Larsdotter som protokollförare vilket godkändes av 

mötet. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera årsmötesprotokollet, de 

valda justerarna är dessutom rösträknare. 

Årsmötet utsåg Anna G Tufvesson och Susanne Kjellsdotter till justerare och rösträknare. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

Årsmötet godkände detta avseende Anso Pettersson och Annette Persson. 

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Informerade Nina Karlsdotter att årsmötet annonserats i nr 5/2021 av klubbens tidning Affenbladet 

som utkom i december, därefter har den informationen kontinuerligt visats på såväl Hemsida som 

Facebook. 

Årsmötet konstaterade därvidlag att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen 

Årsmötet beslutade att godkänna den föreliggande dagordningen. 

8. Styrelsens Årsredovisning (Verksamhetsberättelse), balans- och resultatredovisning, redogörelse 

för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Årsredovisningen genomgicks såväl som balans- och resultatredovisning samt revisorernas 

berättelse. Avseende avelsfrågor, redogjorde Nina Karlsdotter för färdigarbetat RAS som också 

insänts till SSPK, samt för det prov som klubben anordnat avseende Andning och 

Temperaturreglering för affenpinscher som ett led i att befrämja rasens hälsostatus. De 14 

affenpinscher som deltog i provet uppvisade genomgående utmärkt godkända resultat. Resultatet 

har tillställts SKKs Avelskommitté för kännedom. 

Utöver ovanstående förelåg även avels., hälso- och registreringsstatistik för året 2021. 

Årsmötet beslutade att godkänna samtliga redovisningar.9. Fastställande av balans- och 

resultatredovisning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

Årsmötet beslutade att 2020-2021 års överskott ska överföras i ny räkning. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen 



Styrelsen meddelade att inga uppdrag getts till styrelsen vid årsmötet 2020. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 

2020-2021. 

12. a) Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2022 

Nina Karlsdotter redogjorde för Verksamhetsplanen vilket mottogs positivt av närvarande 

medlemmar. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till Verksamhetsplan får år 2022. 

12. b) Årsmötet beslutade att samtliga avgifter skall vara oförändrade innebärande: 

 Fullbetalande medlem 300 kr/år 

 Familjemedlem 100 kr/år 

 Utlandsmedlem 350 kr/år 

 Utlands familjemedlem 100 kr/år 

 Provmedlemskap 150 kr/år 

 Gåvomedlemskap 150 kr/år 

12. c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till rambudget. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt suppleanternas 

tjänstgöringsordning enligt paragraf 8 i rasklubbsstadgar 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja styrelse enligt nedan: 

Ordförande Nina Karlsdotter  1 år omval 

Ordinarie ledamöter: 

Katarina Paulsson  1 år omval 

Tina Schaub-Wester  2 år omval 

Susanne Lundberg  2 år omval 

Yvonne Larsdotter  har 1 år kvar av sin mandattid 

Suppleanter: 

Heidi Marks   1 år omval 

Mona Peterson  1 år nyval 

Suppleanterna tjänstgör enligt årsmötesbeslut i följande ordning: Heidi Marks, Mona Peterson 

 

 

 

 



 


