
KEESHONDRINGENS 
Årsmöte den 27 maj 2016 i Backamo 

 

 

Utdelning av vandringspriser och rosetter. 

 

1. Årsmötet öppnas. 

 

2. Justering av röstlängden. 27 st. 

 

3. Val av ordförande för mötet. Eva Andersson 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. Brita Pflügler 

 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet. Siv Ljunggren och Marina 

Eriksson. 

 

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

Inga. 

 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Ja, Tidning nmr.1 och 

hemsida. 

 

8. Fastställande av dagordning. Godkänt. 

 

9. Ordförandet går igenom styrelsens årsredovisning, med balans- och 

resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor och RAS, samt 

revisor revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2015. Godkänt. 

 



10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 

dessa uppkommen vinst eller förlust. Godkänt 

 

11. Styrelsens Verksamhetsberättelse och rapport om de uppdrag som 

föregående årsmöte givit styrelsen. 

 2014 års motion från Gunnar Dahlqvist om krav på igenomgåt SKK:s 

uppfödarutbildning för att vara med i hemsidans uppfödarlista. Styrelse 

har fått uppdrag undersöka detta och pratat med SKK och som förening 

får vi inte utesluta uppfödare på hemsidan bara för att dom inte har 

genomgått SKKs uppfödarutbildning.  

Styrelsens förslag. 

Idag är det lättare att genomföra utbildningen när den finns digitalt, så vi 

kan ha en stjärna som markerar att man har genomgått 

uppfödarutbildningen. 

Årsmötet avslå motionen från 2014 

 

Styrelsens uppdrag marknadsföra rasen. 

Styrelsen har bildat PR- kommitté under året, som håller på jobba med 

marknadsföring. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Godkänt. 

 

13. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Godkänt 

 

      B) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

           

          Vi kommer att ha ny rullande medlemshantering via SKK.     

          Medlemsavgiften höjs till 300kr.  

          Utländska medlemmars medlemsavgift kommer undersökas till  

          nästa Årsmöte. 

          Årsmötet godkänner beslutet. 

 

  C) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Godkänt. 

 

 



 

 

 

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

enligt § 8 samt om suppleanternas tjänstgörningsordning. 

 

Ordförande: Eva Andersson      1 år 

 

Ledamot    : Marina Eriksson    2år 

 

Ledamot    : Brita Pflügler         1år mandattid kvar 

 

Ledamot    : Cecilia Flodqvist    1år mandattid kvar 

 

Ledamot    : Linda Olsson          2år 

 

Suppleant  : Sandra Svanberg     1år 

 

Suppleant  : Barbro Jansson       1år 

 

Tjänstegöringsordning samma. 

 

 

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

 

 Revisor    :  Roland Löfblad                  1år 

 

Revisor    :  Gunilla Neble                     1år 

 

Revisorsuppleant:  Christina Höglund  1år 

 

Revisorsuppleant:  Margareta Benk      1år 

 

 

 



 

 

 

16. Valberedning enligt §10 

 

Eva Jonasson         2år 

 

Katarina Svanberg 1år Sammankallande 

 

Annika Friden        1år 

                                                           (Sten Johansson lämnar mötet.) 

 

17. Beslut om justering av punkterna 14-16. Godkänt 

 

18. Beslut att uppdra åt styrelsen att utse delegater och suppleanter för ett  

      år till SSUKs fullmäktige. Godkänt 

 

19. Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 

  

     Motion Lottis VP 

     Till Keeshond som fått ihop flest poäng i officiella agility - och 

     Hoppklasser under ett kalender år.       

     Stefan Marveus. Godkänt. 

 

      Motion Lagtävling. Agility, lydnad, rally lydnad, spår 

                                        Södra, västra, norra, östra. 

                                        Start från juni 2016. 

      Gunsan Engström och Cecilia Flodqvist. Godkänt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20. RAS 

      Eva Andersson och Mari Clevenpalm arbetar med revidering av ras. 

      Avelskommitte redovisar statistik på avel de senaste 3 åren. 

 

      -registreringar. 

      -importer. 

      -kullar 

      -tikar och hanar 

      -inavels trend 

      -röntgen 

      -PHPT 

      -EP 

 

21. Övriga frågor. 

 

      Ordföranden ber Uppfödarna gå igenom uppfödarlistan på hemsidan,  

      då det finns hemsidor som inte fungerar.   

      Vi har fått in person som kan arbeta för bättre hemsida. 

      Nästa års utställning hålls i Eskilstuna. Alla kan skicka domarförslag  

      till Eva A. 

      Datum och plats till Uppfödarträff planeras. 

      Datum för BPH planeras 

    

 

22. Mötet avslutas. 

 

 

Ordförande:                                                  Sekreterare: 

 

 

 

 



Justerare:                                                      Justerare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

   

 
 


