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      Sid 1 (4) 

 
KEESHONDRINGENS ÅRSMÖTE DEN 8 MAJ 2010 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Monica Ekman hälsar alla hjärtligt välkomna.   
Förklarar därmed mötet öppnat. 
 
§ 2 Prisutdelning 
Förrättades av Monica Ekman i den ordning som föredras i Verksamhetsberättelsen, Rosetter 
o Diplom delas ut. 
 
§ 3 Justering av röstlängd 
Räkningen genom avprickning på medlemslista. Röstlängd 32 personer samt 2 icke 
medlemmar. 
Beslut: Att godkänna rösträkningen, samt röstlängden med 32 st.  
Beslut: Att godkänna närvarorätt för 2 st icke medlemmar. ( Bengt Johansson & Kurt Tano)  
 
§ 4 Val av ordförande för mötet 
Valberedningens förslag Kurt Tano. 
Beslut: Att välja Kurt Tano till ordförande för mötet.  
Kurt Tano ger en kort presentation om sej själv och tackar för förtroendet.  
 
§ 5 Styrelsen anmälan om protokollförare för mötet 
Styrelsen anmäler Yvonne Rengren som sekreterare för mötet 
 
§ 6 Val av justeringsmän., tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden 
justera dagens protokoll. 
Mötes förslag Sten Johansson & Åsa Persson  
Beslut: Mötet beslutar välja Sten Johansson & Åsa Persson  
 
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
Revisor samt mötets ordförande som ej är medlem, vilket enligt mötet bör innebära ej 
rösträtt men yttranderätt under mötet. 
Beslut: Mötet beslutar att icke medlemmar har närvaro och yttranderätt men ej rösträtt. 
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§ 8 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse har funnits sedan november/december 2009 hemsidan, samt publicerat i Keesposten 
nr 4 2009. 
Beslut: Mötet beslutar godkänna mötets utlysande 
 
§ 9 Fastställande av dagordning 
Beslut: Mötet beslutar godkänna dagordningen 
 
§ 10 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse. 
Ordföranden gick igenom sida för sida. 
 
Resultaträkningen: 
I Resultaträkningen har redovisats en vinst till 10.795,10 
Ordförande Monica Ekman redogjorde över vinsten vilket följt revisorernas uppmaning att 
minska förluståren vilket också infriats .  
 
Revisionsberättelse:  
Revisorn läste upp revisionsberättelsen . Därefter lades revisionsberättelsen till 
handlingarna. 
 
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust i den form styrelsen presenteras:  
Beslutades: fastställa balans- och resultaträkning i den form den presenterats för år 2009 och 
beslutades att vinsten balanseras i ny räkning.  
 
§ 12 Styrelsens rapport om uppdrag som föregående årsmöte givit styrelsen:  
Monica Ekman redogjorde över uppdraget som getts till styrelsen.  
 
§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:  
Ordförande föreslår att mötet skall ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
Beslut: att i enlighet med revisorernas yrkande bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009. 
 
§ 14a Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan:  
Beslut: Att godkänna styrelsens verksamhetsplan.  
 
b) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 
Styrelsen föreslår en höjning av fullbetalande medlem till 260,-  
Styrelsen föreslår en höjning av familjeavgiften till 55,- . 
Beslut: Mötet beslutar att tillstyrka höjningen av fullbetalande medlem till 260,-  
Beslut: Mötet beslutar att tillstyrka höjningen av familjeavgiften till 55,-  
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget:  
Beslut: Mötet beslutar godkänna styrelsens rambudget. 
 
§ 15 Val av ordförande, Ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 
stadgarna samt 
Beslut om suppleanternas tjänstgöring.  
Årsmötet anser att man minskar antalet suppleanter till 2 i övrigt oförändrat antal ledamöter 
i styrelsen.  
Valberedningens förslag till Keeshondringens årsmötet 2010.05.08. 
Valberedningens förslag: Ordförande Göran Ludvigsson, Nyval 1 år 
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Ytterligare förslag: Monica Ekman Omval   
Sluten votering begärd.  
 
Mötet ajourneras i 15 minuter för rösträkning.  
Mötet återupptas kl 1915 
 
Efter omröstning valdes Monica Ekman 19 röster, Göran Ludvigsson 13 röster.  
Beslut: Mötet beslutar välja Monica Ekman till ordförande på 1 år 
 
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter: Yvonne Perman omval, Silvia Schliamser 
omval, Eva Westberg nyval. 
Beslut: Mötet beslutar välja Yvonne Perman, Silvia Schliamser och Eva Westberg till ordinarie 
ledamöter på två år. 
 
Val av suppleanter:  
Valberedningen föreslår Gunnar Dahlqvist nyval och Catrin Svensson nyval till suppleanter på 
ett år. 
Beslut: Mötet beslutar välja enligt valberedningens förslag. Suppleanternas 
tjänstgöringsordning beslöts vara som följer Gunnar Dahlqvist och Catrin Svensson.  
 
§ 16 Val av två revisorer och revisorsuppleant enlig § 9 stadgarna.  
Valberedningens förslag: Revisorer Bengt Johansson,  
   Sten Johansson,  
                     Revisor suppl Margaretha Benk,  

Jan Söderström,  
Beslut: Mötet beslutar välja Bengt Johansson på ett år och Sten Johansson till revisorer på ett år.  
Samt Margaretha Benk & Jan Söderström som revisorsuppleant på ett år 
  
§ 17 Val av valberedningen enligt § 10 stadgarna 
Mikael Karlsson har ett år kvar av mandattiden 
Mötets förslag: Sammankallande Mimmi Nordström, Nyval 1 år
  Ledamot  Eva Andersson Nyval 2 år 
     
Beslut: Mötet beslutar välja Mimmi Nordström som sammankallande på ett år. Eva Andersson  
på två år som ledamot.  
 
§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
Enligt stadgarna direkt justeras punkterna 15-17 genom Ordförande samt båda 
justeringsmännen.  
Bilaga 1 
 
§ 19 Val av eller beslut att uppdra åt styrelsen att utse delegater och suppleanter för ett år 
till SSUKs fullmäktige. 
Beslut: Mötet beslutar överlåta åt styrelsen att utse delegater och suppleanter till SSUKs 
fullmäktige inom eller utom styrelsen.  
 
§ 20 Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 21 
dagar före årsmötet anmälts till styrelsen:  

� Motion 1 Ärende: Hedersmedlem 
              Styrelsen föreslår att Avslå Motionen i sin helhet. 
              Beslut: Mötet beslutar tillstyrka motionen. (Se bilaga 1) 
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� Motion 2 Ärende: Inbetalning av medlemsavgiften till klubben 

Styrelsen föreslår att Bevilja motionen i sin helhet  
              Beslut: Mötet beslutar Bevilja Motionen i sin helhet. (Se bilaga 2) 

� Motion 3 Ärende: Årsmöteshandlingar 
Styrelsen förslår att motionen tillstyrks med styrelsens tillägg 
Beslut Mötet beslutar Bevilja Motionen med tillägget. (Se bilaga 3) 

� Skrivelse till Årsmöte från Huvudstyrelsen; Vandringspriser 
Beslut: Mötet beslutar Bevilja skrivelsen. (Se bilaga 4) 

 
§ 21 Övriga frågor:  
Övriga frågor 
Årsmötets önskemål är att Avelskommittén informerar/redovisas RAS i Avelskommitténs 
verksamhetsberättelse/verksamhetsförslag.  
  
§ 22 Mötets avslutande 
Ordförande Kurt Tano tackar för ett välbesökt årsmöte och att det gått i god stämning, och 
önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete och lämnar därefter över till vald ordförande 
att avsluta mötet. Monica Ekman tackar för att fått förtroende att leda klubben, och tackar alla 
närvarande för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
_____________ den………………    2010.  Hällesås den 27 maj 2010. 
 
 
________________________  _________________________ 
Ordförande: Kurt Tano    Sekreterare: Yvonne Rengren  
 
 
 
 
 
______________den_________2010.  _____________den________2010.   
Justerare: Sten Johansson    Justerare: Åsa Persson  
 
 
 
  
  

 
 
 


