
Protokoll för vid Svenska Podengo Portugués Klubbens årsmöte lördagen den 
24 mars 2012 i Jönköping 
 
 
§ 1 Öppnande 
Föreningens ordförande Lena Toll Norberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Justering av röstlängd 
Vid årsmötet deltog 25 medlemmar. 
 
§ 3 Val av ordförande för mötet 
Elisabet Levén valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 4 Protokollförare 
Styrelsen anmälde Yvonne Strömberg som protokollförande för årsmötet. 
 
§ 5 Val av justerare 
Till protokolljusterare valdes Rune Ivarsson och Anne Kivelä. 
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt 
Årsmötet beslöt att Elisabet Levén och Yvonne Strömberg har närvaro- och yttranderätt på mötet 
men att de inte har beslutsrätt. 
 
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse till årsmötet har skett genom information på hemsidan och i medlemstidningen. Ett 
personligt brev har skickats till alla medlemmar. Kallelse har skett enligt stadgarna. 
 
§ 8 Dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning , arbetet med avelsfrågor 
 samt revisorernas berättelse 
Årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen, balans- och resultatredovisningen samt revisorernas 
berättelse lästes upp. 
 
Lena Toll Norberg informerade om ett möte med uppfödare som genomförts där man diskuterat 
avelsfrågor. En revidering av RAS ska göras 2013. 
 
Årsmötet beslöt att ändra i verksamhetsberättelsen: årets resultat ska vara minus 2 330,50 kr och 
inte  minus 2 180,50 kr. 
 
I övrigt godkände årsmötet verksamhetsberättelsen, balans- och resultaträkningen samt revisorernas 
berättelse. 
 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller 
 förlust 
 
Årsmötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen och att årets underskott tas av det egna 
kapitalet. 
 
 



§ 11 Rapport om uppdrag från förra årets årsmöte 
Inga uppdrag förelåg från förra årets årsmöte. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
§ 13 a) Verksamhetsplan 
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012. När 
verksamhetsplanen diskuterades kom vi också in på den stora utställningen Euro SigthHound som ska 
hållas 2014. Där har klubben ansökt om att genomföra en officiell utställning.  Till den utställningen 
måste förberedelserna börja redan nu 
 
b) Medlemsavgifter 
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 150 kr. 
 
c) Budget 
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget för 2012. 
 
§ 14 Val av styrelse 
Årsmötet beslöt att välja  
 
Åke Esperi till ordförande på 1 år 
Henriette Folke till ledamot på 2 år 
Annica Hellman till ledamot på 2 år 
Mats Andersson till ledamot på 1 år 
Marianne Englund till ledamot på 1 år 
Marie Westerberg till suppleant på 1 år 
Malin Lundqvist till suppleant på 1 år 
 
Tjänstgöringsordning för suppleanterna är Marie Westerberg och Malin Lundqvist. 
 
§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Till revisorer valdes  Gunnel Samuelsson på 2 år och Irene Arvidsson på 1 år. 
 
Till revisorssuppleanter valdes Annika Björkman Henningsson och Anne Kivelä, båda på 1 år. 
 
§ 16 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Helen Nilsson, sammankallande, 1 år, Pia Moor, 2 år och Anette Berg, 1 år. 
 
§ 17 Omedelbar justering 
Årsmötet beslöt att omedelbart justera paragraferna  §§ 14, 15 och 16. 
 
§ 18 Motioner och styrelsens förslag 
En motion har inkommit ang Poängberäkning av årets podengo. Årsmötet beslöt att bifalla motionen 
men gav styrelsen i uppdrag att förtydliga texten så att inga oklarheter råder. 
 
Den avgående styrelsen framförde önskemål om att den nyvalda styrelsen ser över korsningar mellan 
olika hårlag inom rasen och även höjden på podengona. 
 
 
 
 



 
 
 
§ 19 Avslutning 
Mötesordförande Elisabet Levén avslutade årsmötet och tackade samtliga deltagare för ett bra 
genomfört möte. 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
Yvonne Strömberg   Elisabet Levén 
 
Justerare: 
 
 
Rune Ivarsson    Anneli Kivelä 
 
 
 
  
 
 
 
 


