
Protokoll årsmöte   Svenska lapphundklubben 
  Mellansvenska distriktet 

 
 
Datum och tid:120310 16.00 
 
Plats:Tomteland,Mora 
 
 
§ 2012 – 1 Mötets öppnande 
  
Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 
§ 2012 - 2 Justering av röstlängden. 

 Lista skickades runt för justering av röstlängd och röstlängden fastställdes till 11. 

 Årsmötet beslutade att godkänna röstlängden. 

Närvarande: 

Mikael Köpman,  Louise Cederqvist Olsson, Siv Pettersson, Marina Esaiasson, Maria Risberg, 

Veijo Lesonen, Tarja Ärling-Tjäder, Pia Juhlin, Maria Juhlin, Anneli Lindh. Malin Jonsson Bixo. 

 

§ 2012 - 3 Val av ordförande för mötet. 

 Till ordförande för årsmötet valdes Mikael Köpman 

 

§ 2012 - 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 Styrelsen anmälde Malin Jonsson Bixo som protokollförare vid mötet. 

 

§ 2012 - 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes 

ordföranden skall justera protokollet. 

 Årsmötet valde  Annelie Lindh  och Tarja Ärling Tjäder att jämte ordförande  justera dagens 

protokoll samt vara rösträknare. 

 

§ 2012 - 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 

 Alla närvarande är medlemmar 

 

§ 2012 - 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
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 Enligt årsmötet har mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

 

§ 2012 - 8 Fastställande av dagordningen. 

 Årsmötet föredrog dagordningen och beslutade att godkänna den. 

 

§ 2012 - 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse. 

 Årsmötet föredrog årsredovisningen med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

och årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkningen samt revisorernas berättelse och 

lade dem till handlingarna. 

 

§ 2012 - 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 

Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen samt konstaterar att distriktet haft en vinst 

föregående år.  

 

§ 2012 - 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

Styrelsen har under året inte haft några uppdrag från föregående årsmöte. 

  

 

§ 2012 - 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. 

 

§ 2012 - 13 

 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Årsmötet föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsmötet beslutade att godkänna 

verksamhetsplanen för kommande år. 

 

 b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
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 Siv Pettersson föredrog styrelsens förslag till rambudget och årsmötet beslutade   

 att anta den föreslagna rambudgeten. 

 

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

 Årsmötet beslutade om oförändrad utställningsavgift för kommande år. 

  

 

§ 2012 - 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 Valberedningens förslag på ordförande för år 2012: 

 Ordförande: Mikael Köpman (Omval 1år) 

  

 Valberedningens förslag på ordinarie ledamoter för år 2012: 

 Ledamot: Camilla Buvall.(omval 2år ) 

 Ledamot: Lars Svedgård. (omval 2 år ) 

 Ledamot: Pia Juhlin. (1år kvar ) 

 Ledamot: Siv Pettersson...(  1 år kvar ) 

 

 Valberedningens förslag på ordinarie suppleanter för år 2012: 

 

 

 Suppleant: Andrine Linnholt  ( omval 1 år) 

Suppleant : Malin Jonsson Bixo (nyval 1 år) enligt årsmötets förslag. 

   

 

 Suppleanternas tjänstgöringsgrad fastställdes enligt följande: 1, Malin Jonsson Bixo 

2, Andrine Linnholt. 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 2012 - 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 
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 Valberedningens förslag på revisorer samt revisorsuppleanter för år 2012: 

  

 Revisor: Kisti Mats omval 1 år. 

 Revisor: Louise Cederqvist Olsson nyval 1 år. 

 Revisorsuppleant: Liselotte Forsberg Eriksson omval 1 år. 

 Revisorsuppleant: Inger Möckelind nyval 1 år. 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

§ 2012 - 16 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

 Valberedningens förslag på valberedning för år 2012: 

 Sammankallande: Tarja Ärling Tjäder. 

 Ledamot: Annelie Lindh. 

 Ledamot: Beate Johannessen. 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 2012 - 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

 Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 och mötesordförande samt 

 de två av årsmötet valda justerarna justerade punkterna. 

 

§ 2012 - 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 

dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärendet skall vara 

skriftlig. Till ärendet skall styrelsen, för behandling av årsmötet, avge utlåtande och 

lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte 

finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till 

behandling men inte till beslut. 

 

Motion om ”Ändring av krav för att delta i ”ÅRETS BARGI ” lästes upp som kortfattat handlade 

om att ta bort utställningskravet. Årsmötet biföll motionen . 

 



Protokoll årsmöte   Svenska lapphundklubben 
  Mellansvenska distriktet 

§ 2012 – 19 Mötets avslutande 

 Ordförande Mikael Köpman tackade samtliga för visat intresse och förklarade   

mötet avslutat. 

 

 

 

Priser utdelade i samband med årsmötet 2012. 

Pris till ”Årets  MSV:are”  gick till Siv Pettersson i form av en fin blombukett, som tack för 

allt hon gör. 

Även resultat för  årets tik och hane under 2011 på resp. ras  lästes upp. 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare:_______________________________ Ordförande:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Justerare:_________________________________ Justerare:_______________________________ 
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