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Tid/plats: 2009-03-14 Mora, Lomsmyren kl 13:00.
Närvarande: Jenni Arvidsson,  Anneli Lindh,  Pia Juhlin,  Mikael Köpman, Lars Ähdel,  Ann-Christin 
Olsson, Malin Jonsson-Bixo, Tarja Ärling Tjäder, Veijo Lesonen, Virve Jonth-Axelsson.

1. Val av ordförande för årsmötet: Mötet utsåg Mikael Köpman ordförande

2. Val av protokollförare: Mötet utsåg Lars Ähdel.

3. Val av två justeringsmän: Mötet utsåg Anneli Lindh och  Virve Jonth-Axelsson.

4. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar: Fanns inga.

5. Årsmötets kallelse har gått ut Lapphunden, samt via SLKs hemsidan under Mellansvenska 
Distriktets kalender. Det har även skickats ut e-post till anslutna medlemmar i distriktet.

6. Dagordningen fastställd.

7. Mötet gick igenom 2008 års balans- och resultaträkning.

8. Mötet godkänner 2008 års balans- och resultaträkning.

9. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen: Styrelsen föredrog de 
uppdrag man genomfört under året, som innefattade bl.a riksstämman med utställning. 
Styrelsen gavs ej några specifika uppdrag av föregående årsmöte, förutom den motion som 
fördes vidare till riksstämman.

10.  Ansvarsfrihet beviljades den avgående styrelsen av årsmötes deltagare.

11.  a: Beslut om verksamhetsplan: Styrelsens förslag till verksamhetsplan för
     2009 godkänns.
 b: Beslut om rambudget: Styrelsens förslag till rambudget för 2009 godkänns.
 c: Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår: Mötet beslutar om
     följande avgifter för kommande verksamhetsår: 250kr för vuxna, 180kr för
     veteraner  och 100kr för valpar. 
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12.  Val av styrelse 2009:  Mötet godkände den nya styrelsen utifrån
 valberedningens förslag, enligt följande: 
 Ordförande: Mikael Köpman, omval 1 år.
 Ledamot: Pia Juhlin omval, 2 år.

Ledamot: Siv Pettersson, omval 2 år.
Ledamot: Eva Fhergh, kvar 1 år.
Ledamot: Jenni Arvidsson, nyval 2 år.
Suppleant: Anneli Lindh, nyval 1 år (utställningsansvarig)
Suppleant: Lars Ähdel, nyval 1 år.

13.   Val av två revisorer och två revisorsuppleanter: 
Revisor: Kisti Mats, omval 1 år.
Revisorsuppleant: Sten-Ove Petterson, omval 1 år.

Nya styrelsen ges i uppdrag att utse en ytterligare revisor och en revisorsuppleant.

14.  Val av valberedning:  Beate (sammankallande), Pia Juhlin och Malin Johnsson-Bixo.

15.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 11-14: Mötet beslutar att nya
 styrelsen träder in.

16. Övriga ärenden: Inga övriga motioner (ärenden) har inkommit till styrelsen.
Diskussion om utställningen på Tomteland. Det blev en succe, utställningen gick med vinst. 
Förslag om ytterligare en uställning på Tomteland.

2011 har vi ingen uställning i Mora, utan samordnar en tvådagars med Östra distriktet i Örebro.

I september planeras ett helgläger på Åsengården med syftet att vara en studiecirkelliknande 
samkvän med hundar. Hundens signaler och beteende.  Det har signalerats en önskan hos 
medlemmarna om ett läger där de får hjälp och förslag till lösningar på olika hundproblem.

Det har inkommit önskemål om MH-test inom distriktet. Jenni kollar upp om det går att ordna 
ett MH i augusti. Förslag om ansökan till samarbetsavtal med SBK ang. Mentalbeskrivning så vi 
kan utbilda egna figuranter och anordna egna MH:n.

Tarja Ärling Tjäder avtackades med blommor!
Malin Jonsson-Bixo fick blommor för årets utställningstik!

Styrelsen tackar alla som kom!

Vid protokollet
__________________________
Lars Ähdel

Justeras Justeras
__________________________ __________________________

Anneli Lindh Virve  Jonth-Axelsson


