
Japansk spetslubb  - Årsmötesprotokoll 6/4 2019 

Protokoll fört vid Japansk spetsklubbs årsmöte i Partille den 4 april 2019 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Justering av röstlängden 

Företogs uppropande av 19 närvarande medlemmar enligt röstlängd. 

 

§ 3. Val av ordförande för mötet 

Valdes Maria Oskarsson till ordförande för mötet. 

 

§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet  

Anmäldes Ulla-Britt Gylefors att föra protokoll vid mötet. 

 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Valdes Marina Persson och Mikaela Sandbacka till rösträknare och att tillsammans 

med mötets ordförande justera mötets protokoll. 

 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 

Godkändes närvaro- och yttranderätt för Maria Oskarsson. 

 

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Beslutades att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

 

§ 8. Fastställander av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor (RAS) samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens årsredovisning godkändes i sin helhet. 

Balans-och resultaträkning gick igenom. 

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor (RAS) godkändes. 

Revisorernas berättelse godkändes. 

Beslutades att överföra årets resultat i löpande räkning för år 2019. 

 

§ 10. Balans- och resultaträkning fastställdes och lades till handlingarna. 

 

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen 

Beslutades att styrelsen utfört de uppdrag de fick på föregående årsmöte. 

 

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutades att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

för verksamhetsåret 2018. 
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§ 13. Kommande verksamhetsår 

 

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Styrelsens verksamhetsplan godkändes. 

 

B. Beslut om avgifter kommande verksamhetsår 

Beslutades följande: 

Helbetalande medlem: 300 SEK 

Utomlands helbetalande: 300 SEK 

Uppfödargåva: 150 SEK 

Tidningsprenumerant: 150 SEK 

Familjemedlem: 50 SEK 

 

C. Beslut om rambudget 

Beslutades att godkänna rambudgeten. 

 

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enigt 

stadgar § 8, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 

a) Val av ordförande 

Valdes Carina Lundgren till ordförande för en tid av 1 år 

 

b) Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år och eventuella fyllnadsval av ledamöter 

Valdes Monica Pettersson till ordinarie ledamot för en tid av 2 år 

Valdes Bodil Åslund Röst till ordinarie ledamot för en tid av 2 år 

 

c) Val av 2 suppleanter & tjänstgöringsordning 

Valdes Heidi Hallerström till suppleant för en tid av 1 år 

Valdes Julia Walderstedt till suppleant för en tid av 1 år 

Beslutad tjänstgöringsordning: 

1. Julia Walderstedt 

2. Heidi Hallerström 

 

§ 15. Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter enligt stadgarna § 9 

Valdes Jonas Öhrn till revisor. 

Valdes Anneli Jönsson till revisor. 

Valdes Eva Andersson till revisorsuppleant. 

Revisorsuppleant 2: Vakant 

 

§ 16. Val av valberedning 

Valdes  

Petra Fröberg-Bäck för 1 år 
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Marie Ahlström för 2 år 

Helene Mindelsohn till valberedningens sammankallande 

 

 

§ 17. Beslut om omedelbar justering  

Beslutades om omedelbar justering av § 13 - § 16 

 

§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som 

senast 4 veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen. 

 

Motion 1 från styrelsen 

Styrelsen föreslår att 

 Top Dog läggs ner 

 

Årsmötet biföll styrelsens motion nr 1 med röstsifforna 13 ja och 5 nej. 

Motionen antogs i sin helhet. 

 

Motion 2 från styrelsen 

Styrelsen föreslår att 

 Utmärkelse tilldelas de hundar och hundägare som visat framfötterna i någon 

officiell hundsport och/eller utbildats till samhällsnytta.  

 

 Årsmötet biföll motion 2, men ger styrelsen i uppdrag att utarbeta ett system 

för dessa utmärkelser.  

 

Föreslogs årsmötet att utse Maggan Siljeström till hedersmedlem för sina insatser för 

klubben i många år. 

Maggan utsågs till hedersmedlem. 

Föreslogs årsmötet att utse  Inger Johansson, kennel Wisex  till hedersmedlem. 

Inger utsågs till hedersmedlem. 

 

§ 19. Övriga ärenden 

Presenterade styrelsen tankar om att ge ut tidningen i digital form parallellt med tryckt 

utgåva. Medlem ska då välja aktivt i vilken form man önskar tidningen. Digital utgåva 

skulle spara in kostnader, framförallt porto, för klubben. Årsmötet gav styrelsen i 

uppdrag att fortsätta arbetet. 
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§ 20. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Mötesordförande Vid protokollet 

Maria Oskarsson Ulla-Britt Gylefors 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

Marina Persson   Mikaela Sandbacka 

 


