
Protokoll årsmöte   Svenska lapphundklubben 
  Mellansvenska distriktet 

 
 
Datum och tid:150314 12.00 
 
Plats: Rättviks Bowling och krog 
 
 
§ 2015 – 1 Mötets öppnande 
  
Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 
§ 2015 - 2 Justering av röstlängden. 

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

 Årsmötet beslutade att godkänna röstlängden. 

Närvarande: 

Mikael Köpman, Anneli Lindh, Sarah Brandes, Magdalena Staffas, Lars Svedgård, Ann-Christin 

Olsson, Hans Balstedt, Kristina Balstedt Tyrenius, Tarja Ärling Tjäder, Veijo Lesonen samt Malin 

Jonsson Bixo. 

 

§ 2015 - 3 Val av ordförande för mötet. 

 Till ordförande för årsmötet valdes Mikael Köpman 

 

§ 2015 - 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 Styrelsen anmälde Malin Jonsson Bixo som protokollförare vid mötet. 

 

§ 2015 - 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes 

ordföranden skall justera protokollet. 

 Årsmötet valde Magdalena Staffas  samt  Hans Balstedt att jämte ordförande justera dagens 

protokoll samt vara rösträknare. 

 

§ 2015 - 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 

 Alla närvarande är medlemmar 
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§ 2015 - 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 Enligt årsmötet har mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

 

§ 2015 - 8 Fastställande av dagordningen. 

 Årsmötet föredrog dagordningen och beslutade att godkänna den. 

 

§ 2015 - 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. 

 

§ 2015 - 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 

 Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen. 

 Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen. 

 

§ 2015 - 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

 Styrelsen fick från föregående årsmöte i uppdrag om att ge mer tid till valpar på utställning, 

vilket har gjorts. Seminarium med domare skall försökas få till nästa år i samband med utställningen 

med Norge. 

  

 

§ 2015- 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. 

 

§ 2015 - 13 

 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Årsmötet föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsmötet  beslutade att godkänna 
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verksamhetsplanen för kommande år. 

 

 b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 Ordförande 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. 

  

 

§ 2015- 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 Valberedningens förslag på ordförande för år 2015: 

 Ordförande: Mikael Köpman (Omval 1år) 

  

 Valberedningens förslag på ordinarie ledamoter för år 2015: 

 Ledamot: Malin Jonsson Bixo omval 2 år 

 Ledamot: Tarja Ärling Tjäder nyval 2 år 

 Ledamot: Magdalena Staffas fyllnadsval 1år 

 Ledamot: Jesper Brandes 1 år kvar 

 

 Valberedningens förslag på ordinarie suppleanter för år 2015: 

 

 

 Suppleant: Jimmy Bäckström nyval 1 år 

Suppleant : Kristina Balstedt Tyrenius nyval 1 år 

Suppleant: Cecilia Henriksson nyval 1 år. 

   

 

 Suppleanternas tjänstgöringsgrad fastställdes enligt följande: 1, Kristina Balstedt Tyreius, 2, 
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Jimmy Bäckström, 3 Cecilia Henriksson. 

             

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

§ 2015 - 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 

 Valberedningens förslag på revisorer samt revisorsuppleanter för år 2012: 

  

 Revisor: Siv Pettersson omval 1 år 

 Revisor; Olle Öhman omval 1 år 

 Revisorsuppleant: Hans Balstedt omval 1 år 

 Revisorsuppleant: Ylva Pettersson omval 1 år 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

§ 2015 - 16 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

 Årsmötets förslag på valberedning för år 2012: 

 Sammankallande: Malin Widlund 

 Ledamot: Beate Johannessen 

 Ledamot: Anneli Lindh 

 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 2015 - 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. 

 

§ 2015 - 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 

dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende 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. 
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Motion 1;  ” Höja både status o krav på det inofficiella priset  som delas ut på våra 

rasklubbsutställning – prestations klass”. Diskussion runt motionen. Mötet kommer ändå fram till 

att de i slutändan är utseende för dagen som bedöms, och går inte att mäta grenarna mot varandra 

vad som ska vara mest värt. Motionen avslogs av årsmötet.  

 

Motion2 ; ” Tillägg till Lapphunds sm - rallylydnad”  Rally lydnad är på fram marsch .Men har inte 

ingått i Lapphunds sm , bör så göra. Årsmötet biföll motionen. 

 

Motion3; ”Årets tik/hane”.  Handlar om att de som placerat sig under åter skall göra upp i samband 

med klubbens riksstämma. Diskussion runt motionen . Alla kanske inte kan åka på riksstämman. De 

som är ute efter titeln åker ändå. Motionen avslogs av årsmötet.  

 

Motion 4; ”Ombilda SLK till Årsmötesorganisation” Handlar om att ombilda till en årsmötets 

organisation i stället för som idag, alla medlemmar får rösträtt plus att det inte går åt lika mycket 

folk i alla distrikt. Årsmötet biföll motionen. 

 

Motion 5: ”Ändra poäng för tävlan om Årets uppfödare” , handlar om att göra om poäng räkningen. 

Diskussion om detta. Låter mer rättvist då kanske de inte drar sina grupper. Skulle de gå igenom 

borde man se över poäng räkningen i årets avelsdjur på samma sätt. Årsmötet biföll motionen.  

 

§ 2015 – 19 Mötets avslutande 

 Ordförande Mikael Köpman tackade samtliga för visat intresse och förklarade   

mötet avslutat. 

 

 

 

Priser utdelade i samband med årsmötet 2015. 

Anneli Lindh hade även i år fixat fina tavlor som delades ut i samband med att resultatet för 

årets utställnings hane resp. tik i alla raser  i MSV 2014 lästes upp. Även de som jobbat bra 
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med sin hund under året i form av lydnad, agility, brukshund, rallylydnadshund  

uppmärksammades. En del var inte på årsmötet men får sin tavla vid annat tillfälle. 

 

 

Som övriga diskussioner; Medlemmar efterlyser protokoll på hemsidan att det måste bli 

bättring samt gärna mail till medlemmar. Gärna lägga ut motionerna innan årsmötet på 

hemsidan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare:_______________________________ Ordförande:_____________________________ 
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