
Protokoll fört vid Svenska Podengo Português Klubbens årsmöte 

söndagen den 15 mars 2015 i Linköping 

 

 

§ 1    Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande Pekka Nykopp öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2    Justering av röstlängd 

 Vid årsmötet deltog 13 röstberättigade medlemmar. 

 

§3   Val av ordförande för mötet 

 Conny Croneryd valdes till mötets ordförande. 

 

§4    Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet 

 Styrelsen anmälde Annika Björkman som protokollförare för årsmötet. 

 

§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

        ska justera protokollet 

 Till justerare och rösträknare valdes Åke Esperi och Marie Westerberg.  

 

§6    Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 

 Årsmötet beslöt att Conny Croneryd och Mats Turesson har närvaro- och yttranderätt på mötet  

 men inte beslutsrätt. 

 

§7    Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

 Kallelse till årsmötet har skett genom information på hemsidan, facebook och i  

 medlemstidningen samt via mail till de medlemmar som klubben har mailadresser till. 

 Kallelse har skett enligt stadgarna.  

 

§8    Fastställande av dagordning 

 Föreliggande förslag till dagordning godkändes med följande tillägg; 

 §17 Proposition från styrelsen, Förslag på nya regler Årets Podengo. 

 

§9    Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

        avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

 Årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen, balans- och resultatredovisningen, avelsrådets 

 verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse. Årsmötet godkände ovanstående.  

 

§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 förlust övergår 

 till nästa verksamhetsårs balansräkning.  

 

 



§11   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

         Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 

§12   a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

            Årsmötet beslöt att godkänna föreslagna verksamhetsplan för 2015.  

          b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

               Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrad för helbetalande medlem 

             (200:-), oförändrad för familjemedlem (50:-), höjning för utländska medlemskap (250:-) 

              samt höjning av gåvomedlemskap (100:-). 

          c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

              Årsmötet beslöt att godkänna föreslagna rambudget. Årsmötet uppdrog till styrelsen att 

              aktivt arbeta för att få ner tryckkostnaden för klubbtidningen.  

 

§13   Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i SPPK 

         stadgar samt tjänstgöringsordning 

         Årsmötet beslöt att välja till Ordförande: Pekka Nykopp 

         Henriette Folke kvarstår 1 år 

         Annika Björkman kvarstår 1 år 

         Till ordinarie ledamot föreslog valberedningen Lorraine Björling och Marianne Englund. 

         Mötet föreslog Mari Jomgart och Annette Ghahremani Aromäki. 

         Årsmötet valde efter röstning Marianne Englund, omval 2 år samt Anette Ghahremani  

         Aromäki,  nyval 2 år. 

         Till suppleanter valde årsmötet Linda Ersson, nyval 1 år samt Mari Jomgart, nyval 1 år. 

         Årsmötet valde tjänstgöringsordning i den ordning som de står. 

 

§14   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i SPPK stadgar 

          Till revisor valdes Gunnel Samuelsson, kvarstår 1 år och Carina Persson, nyval 2 år. 

          Till revisorssuppleanter valdes Anita Sundén Andersson, nyval 1 år och Carina Larsson, 

          nyval 1 år.  

 

§15   Val av valberedning enligt §10 i SPPK stadgar  

         Till valberedning valdes Mari Lind (sammankallande), omval 1 år, Åsa Floderus, nyval 2 år  

         och Karin Larsson kvarstår 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. 

         Proposition från styrelsen angående förslag på nya regler för Årets Podengo. 

         Årsmötet beslöt att godkänna förslaget om nya regler för Årets Podengo och att dessa skall 

         börja gälla från och med 20150101. 

 



 

§18   Övriga frågor 

         Diskuterades om att införa en avgift för att stå med på uppfödarlistan på klubbens hemsida. 

        Förslagsvis 100:- per år. Uppdrogs åt styrelsen att se över förslaget.  

          

§19 Mötets avslutande 

       Mötets ordförande Conny Croneryd avslutade årsmötet och tackade samtliga deltagare för 

       ett bra genomfört möte. 
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_______________________                                                _________________________ 

Conny Croneryd                                                                   Annika Björkman 

Mötesordförande                                                                   Mötessekreterare 

 

 

 

_____________________                                                  ________________________ 

Marie Westerberg                                                                  Åke Esperi 

Justerare                                                                                 Justerare  

 

 

 

 

 


