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                           Protokoll fört vid Japansk Spetsklubbs 
                 ordinarie Årsmöte 

                  2022-03-01 digitalt via ZOOM 

 
 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnades 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Justering av röstlängden  
 Röstlängden justerades till 16 st. närvarande medlemmar. 
 
§ 3 Val av ordförande för mötet 
 Till mötesordförande valdes Carina Nilsson. 
 
§ 4 Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet 
 Styrelsen anmälde Ulla-Britt Gylefors till protokollförare för årsmötet. 
 
§ 5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 

De valda justerarna är dessutom rösträknare. 
Som justeringspersoner tillika rösträknare valdes Mikaela Sandbacka samt Lena Binggeli. 
Ev sluten omröstning kommer att ske via Polls. 
Protokollet kommer att signeras digitalt. 

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

Årsmötet beslutade att även de 2 personer som inte var medlemmar hade närvaro-och 
yttranderätt.  
 

§ 7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Årsmötet fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst via klubbens hemsida, via klubbtidning 
samt på facebook. 

§ 8 Fastställande av dagordningen 
 Årsmötet fastställde den föreslagna dagordningen. 
 
§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelser med balans- och resultaträkning,   
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt     revisorernas berättelse för verksamhetsåret 
2021.  
Årsberättelsen kompletterades med Mikaela Sandbackas föreläsning “Hundavel av idag”  
via zoom. 
Årsmötet godkände dessa som lades till handlingarna.  
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§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust 

 Årsmötet beslutade att vinsten 9 769,88 för 2021 överförs i löpande räkning.  
 

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givet till styrelsen 
               Styrelsen har undersökt om det är ekonomiskt fördelaktigt för klubben att byta PG till          
              BG. Påverkan på ekonomin blir försumbar och bankerna kommer att förändra sina  
              kontoupplägg. Styrelsen föreslår att inga förändringar görs. 
               Årsmötet beslutade att styrelsen utfört de uppdrag de fick på föregående årsmötet. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar enhälligt att i enlighet med revisorernas förslag ge styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021.  

 
§ 13 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen gicks igenom årsmötet beslutade att verksamhetsplanen för 2022 
godkändes. 

  
 b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad för verksamhetsåret 2023: 
 Helbetalande medlem 300 sek.  
 Utomlands helbetalande medlem 300 sek.  
               Uppfödargåva till nya valpköpare 150 sek. 
               Familjemedlem 50 sek. 
                 

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Årsmötet beslutade enhälligt att budget för 2022 godtas. 

 
§ 14 Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter  
 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelse ska bestå av 2 ordinarie 

ledamöter och 2 st suppleanter. 
 

§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

 
Val av ordförande 
Valberedningens förslag var omval av Carina Lundgren. 
Årsmötet valde Carina Lundgren för en tid av 1 år. 

 
            Val av ordinarie ledamöter för en tid av 2 år.  
               Valberedningens förslag var omval av Ulla-Britt Gylefors  
               för en tid av 2 år.  
               Årsmötet valde Ulla-Britt Gylefors för en tid av 2 år. 
   
             Maria Lekklev har ett år kvar av sina mandatperioder.  
  
                Val av två suppleanter för en tid av 1 år.  
                Valberedningens förslag var omval av Katarina Lenander och nyval av Mikael Thime 
                för en tid av 1 år   
                Årsmötet valde Katarina Lenander och Mikael Thime som suppleanter för en  
                tid av 1 år.  
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                Tjänstgöringsordning: 
1. Katarina Lenander 
2. Mikael Thime 

 
§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 

Valberedningen förslag var omval av Jonas Öhrn samt Annelie Jönsson  
Årsmötet valde Jonas Öhrn och Annelie Jönsson som revisorer för en tid av 1 år.  

 
              Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år. 
               Valberedningen förslag var omval av Björn Siljeström och Eva Andersson. 
                 Årsmötet valde Björn Siljeström och Eva Andersson som revisorssuppleanter för en  
                 tid av 1 år.  
 
§ 17  Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

 Årsmötet förslog Monica Peterson för en tid av 2 år och Barbro Torseld för en tid på 1 år.  
                 Årsmötet valde Barbro Torseld för en tid av 1 år som sammankallande, Årsmötet valde 

Monica Petersson för en tid av 2 år. 
Helene Werner har 1 år kvar på sin mandatperiod. 

§ 18          Beslut om omedelbar justering av § 14 – 17 
   Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 14-17. 

 
§ 19 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som        

senast 4 veckor före anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara 
skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och 
lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 
19 kan, om årsmötet så beslutar, ärende tas upp till behandling men inte till beslut. 

               Inga ärenden har uppkommit.              
 

     
§ 20 Mötets avslutande 

Årsmötes ordföranden tackade för ett bra möte och överlämnade ordet till den valde 
ordföranden som tackade för förtroende att leda klubben ytterligare ett år och avslutade 
därmed årsmötet 
 
 
 

 
.......................................................  ...  ...................................................... 

    / Ulla-Britt Gylefors /               / Carina Nilsson / 
      mötessekreterare               mötesordförande 

 

.......................................................  .......................................................... 

      / Lena Binggeli /                                 / Mikaela Sandbacka / 
        Justerare                                                 Justerare 

         Protokollet är signerat digitalt. 


