Protokoll för
Svenska Podengo Portugués Klubben
årsmöte lördagen den 15 mars 2014, Linköping
§1

Mötets öppnande.
Klubbens vice ordförande Pekka Nykopp öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Justering av röstlängd.
Vid årsmötet deltog 8 st röstberättigade medlemmar.

§3

Val av ordförande för mötet.
Conny Cronerud valdes till mötets ordförande.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
Styrelsen anmälde Malin Lundqvist som protokollförare för årsmötet.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet.
Till justerare och rösträknare valdes Mari Lind och Göran Dunder.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.
Årsmötet beslöt att Conny Cronerud har närvaro‐ och yttranderätt på mötet men
inte beslutsrätt.

§7

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse till årsmötet har skett genom information på hemsidan, facebook och
medlemstidning. Kallelse har skett enligt stadgarna.

§8

Fastställande av dagordning.
Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§9

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen, balans‐ och resultatredovisningen, avelsrå‐
dets verksamhetsberättelse. Årsmötet godkände ovanstående. Revisionsberättelsen e‐postas
ut till mötesdeltagare då den saknades i de utskrivna årsmöteshandlingarna.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Årsmötet beslöt att fastställa balans‐ och resultaträkning och att årets vinst (1.593,74 kr)
övergår till nästa verksamhetsårs balansräkning.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 12a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 med ändring i
punkt 2 där en rättelse av månad till juli för Tammsvik infördes.
Förslag om att ha medlemsmöte med förtäring lördagen 31 maj den under den officiella ut
ställningen i Ljungbyhed. Tas upp med arrangören, SvVK Södra avdelningen.
b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska höjas för fullbetalande medlem. Avgiften är då för
fullbetalande medlem 200 kr, familjemedlem 50 kr och valpgåvomedlemska (betalas av upp‐
födaren) 50 kr.
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget för 2014.
§ 13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
§8 i SPPK stadgar samt tjänstgöringsordning.
Årsmötet beslöt att välja
Pekka Nykopp
ordförande på 1 år
Annika Björkman
ledamot på 2 år
Henriette Folke
ledamot på 2 år
Lorraine Björlin
ledamot på 1år (fyllnadsval)
Marianne Englund
ledamot på 1 år (fyllnadsval)
Håkan Lind
suppleant på 1 år
Susanne Sandh
suppleant på 1 år
Tjänstgöringsordning för suppleanterna är Håkan Lind och Susanne Sandh.

§ 14

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i SPPK stadgar.
Till revisor omvaldes Gunnel Samuelsson på 2 år och Irene Arvidsson på 1 år.
Till revisorssuppleanter valdes Mona Brink och Gun Siegmund, båda på 1 år.

§ 15

Val av valberedning enligt §10 i SPPK stadgar
Till valberedning valdes Mari Lind på 1 år, sammankallande, Karin Larsson på 2 år och
Malin Lundqvist på 1 år.

§ 16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Årsmötet beslöt att omedelbart justera paragrafer § 13‐ 15.

§ 17

Behandling av ev inkomna motioner.
Inga motioner fanns.

§ 18

Övriga frågor.
Prisutdelning för Årets Podengo kommer att ske under utställningen i Ljungbyhed. Utses för
varje storlek och hårlag.
För att få SvVK:s årsbok så ska medlemsavgiften till SvVK vara betald senast den 21:a mars.

§ 19

Mötet avslutas.
Mötets ordförande Conny Cronerud avslutade årsmötet och tackade samtliga deltagare för
ett bra genomfört möte.
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