
ÅRSMÖTESPROTKOLL JAPANSK SPTS KLUBB 24/5 2015 
 
1.Mötet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
2. Justering av röstlängden 
Röstlängden justerades 30 röstberättigade 1 icke medlem 
3 Val av ordförande till årsmötet 
Valdes Björn Siljeström 
4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Valdes Carina Lundgren 
5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Valdes Mikael Söderling och Pia Winroth 
6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar  
Beslöts att ge närvarorätt men ej yttranderätt (1 icke medlem) 
7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Utlyst i klubbmatrikel,hemsida, Facebook sidan. Bifalldes av årsmötet 
8 Fastställan av dagordning 
Dagordningen godkändes med en justering 18a Motioner 18b Övriga ärenden 
9 Styrelsens årsredovisning,balans- och resultaträkning,redogörelse för arbetet med avelsfrågor (RAS) samt revi
sorernas berättelse 
Årsmötet gick igenom alla handlingar som godkändes enhälligt. Avelskommitten redovisade 2014 års Ras och n
uläget på rasen.Godkändes av årsmötet 
10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 
Balans och resultat gicks igenom och godkändes Årsmötet beslutade att överskottet förs över i ny räkning 
11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Att utöka klubbtidningen med ett fjärde nummer,detta har pga stor rabetsbelastning inte blivit gjort men ambitio
nen finns att under 2015 ordna detta 
12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet 
13 Kommande verksamhetsåret  
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Godkändes av årsmötet 
B.Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Oförändrat 
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Godkändes av årsmötet 
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt stadgar pargraf 8, samtbeslut om suppleantern
as tjänstgöringsordning 
A. Ordförande 
Valdes Monica Algotsson för en tid av ett (1) år 
B.Ledamöter   
Valdes Rose-Marie Emery för en tid av två (2)år 
Valdes Barbro Torseld fören tid av två (2)år 
C.Suppleanter & tjänstgöringsordning 
Valdes Mikael Söderling,Bodil Åslund -Röst, Marina Persson alla för en tid av ett år tjänstgöringsordning som d
e står uppräknade 



15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant enligt stadgar paragraf 9 
Valdes till revisorer Jonas Öhrn, och Annelie Jönsson 
Valdes till revisorsuppleanter Irene Jonsson 
16 Val av valberedning enligt stadgar paragraf 10 
Valdes Pia Winroth för en tid av ett (1) år sammankallande, valdes Petra Fröberg-Beck för en tid av två (2) år   
Valdes Tove Brandt för en tid av ett (1) år 
17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16 
Justerades omdelbart av sittande ordförande justeringsmän och protokollförare 
18 A. Motioner 
Motion från styrelsen om redovisning av Årets Jappe se bilaga A 
Motionen antogs av årsmötet enhälligt 
Motion från styrelsen om Japansk Spets klubbens domännamn och hemsidor se bilaga B 
Motionen antogs av årsmötet enhälligt 
B.Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fyra veckor innan årsmötet anmälts 
till styrelsen. 
Inga övriga ärenden 
19 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
20 Mötets avslutande 
Ordförande för årsmötet tackade för visat intresse och överlämnade ordförandeklubban till Klubbens valada Ord
förande. Avslutningsvis avtackades Margareta Siljeström för sin tid i styrelsen och årsmötet höll även en tyst mi
nut för Tommy Bjerkehaug som gått bort under året  
 
Mötesordförande Björn Siljeström                    Protokollförare Carina Lundgren 
  
Justerare Mikael Söderling                               Justerare Pia Winroth 


