
Protokoll årsmöte   Svenska lapphundklubben 
  Mellansvenska distriktet 

 
 
Datum och tid: 2016-02-28 14.00 
 
Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 
 
 
§ 2016 – 1 Mötets öppnande 
  
Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 
§ 2016 - 2 Justering av röstlängden. 

 Lista skickades runt för justering av röstlängd och röstlängden fastställdes till 17. 

 Årsmötet beslutade att godkänna röstlängden. 

Närvarande: 

Mikael Köpman, Anneli Lindh, Magdalena Staffas, Lars Svedgård, Ann-Christin Olsson, Olle 

Bernhardtz, Jeanette Forsen, Cecilia Henriksson, Evis Engman, Jonas Jonsson, Britt Lundberg, 

Elisabeth Gutenberg, Inger Olsson, Tarja Ärling Tjäder, Veijo Lesonen, Margareta Lindol  samt 

Malin Jonsson Bixo. (Sarah Brandes samt Jesper Brandes anlände vid punkt 6) 

 

§ 2016 - 3 Val av ordförande för mötet. 

 Till ordförande för årsmötet valdes Susanne Swedjebrink. 

 

§ 2016 - 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 Styrelsen anmälde Malin Jonsson Bixo som protokollförare vid mötet. 

 

§ 2016 - 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet. 

Årsmötet valde Evis Engman samt Britt Lundberg att jämte ordförande justera dagens 

protokoll samt vara rösträknare. 

 

§ 2016 - 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 

 Alla närvarande är medlemmar. Vid punkt 6 ansluter 2 medlemmar till mötet. 
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§ 2016 - 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 Enligt årsmötet har mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

 

§ 2016 - 8 Fastställande av dagordningen. 

 Årsmötet föredrog dagordningen och beslutade att godkänna den. 

 

§ 2016 - 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. 

 

§ 2016 - 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 

 Det redovisades en vinst på 6708.44 :-. Årsmötet yrkade på att de går in i nya balans 

räkningen. Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen. 

  

 

§ 2016 - 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

 Styrelsen fick inga uppdrag på föregående årsmöte. 

  

 

§ 2016- 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. 

 

§ 2016 - 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. Fick dock påbackning av mötes ordförande om att bli bättre 

på att framhäva distriktet bättre på saker som vi faktiskt gör och som vi är delaktiga i, så som 

distriktsspalt till tidning, försäljning av t-shirt, telefonmöten. 

 

 b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 Kassören föredrog styrelsens förslag till rambudget och årsmötet beslutade   

att anta den föreslagna rambudgeten. Frågan uppkom om hur ev. budgetering till ”prova på 

helg” redovisas, då detta inte stod medräknat,  men att detta i så fall kommer att ske till 

självkostnads pris. Inför komman sammarbets utställning med Norge kommer boende samt 

resekostnader för domare att delas med Norge. (På svenska sidan, behöver man 

ringsekreterare, som är utbildade i Sverige så detta kan inte delas). 

 

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

Årsmötet beslutade om höjning av utställnings avgifter för kommande år, enligt styrelsens 

förslag. Champion, öppen, unghund samt juniorklass : 300:- Veteran 230:- samt valpar 130:- 

  

 

§ 2016- 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 Valberedningens förslag på ordförande för år 2016: 

 Ordförande: Mikael Köpman (Omval 1år) 

  

 Valberedningens förslag på ordinarie ledamoter för år 2016: 

 Ledamot: Malin Jonsson Bixo  1  år kvar  

 Ledamot: Tarja Ärling Tjäder  1 år kvar.  

 Ledamot: Magdalena Staffas  omval 2 år. 

 Ledamot: Jeanette Forsén Nyval 2 år 

 

 Valberedningens förslag på ordinarie suppleanter för år 2016: 

 



Protokoll årsmöte   Svenska lapphundklubben 
  Mellansvenska distriktet 

 

 Suppleant: Olle Bernhardtz Nyval 1 år 

Suppleant : Anna Brändström  nyval 1 år 

Suppleant: Arne Randström  nyval 1 år. 

   

 

Suppleanternas tjänstgöringsgrad fastställdes enligt följande: 1 Olle Bernhardtz, 2 Anna 

Brändström, 3 Arne Randström.  

             

Förslag även  på Jesper Brandes på 2 suppleant platser. Årsmötet röstade och Anna 

Brändström samt Arne Randström blev vald. 

 

§ 2016 - 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 

 Valberedningens förslag på revisorer samt revisorsuppleanter för år 2016: 

  

 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. 

 

 

§ 2016 - 16 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

 Årsmötets förslag på valberedning för år 2016: 

 Sammankallande: Malin Widlund 1 år 

 Ledamot: Sarah Brandes 2 år 

 Ledamot: Anneli Lindh 1 år kvar.  

 Personerna blev valda av årsmötet.  

 

§ 2016 - 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 
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 Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 och mötesordförande samt 

 de två av årsmötet valda justerarna justerade punkterna. 

 

§ 2016 - 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. 

 

Motion 1; ” Ombilda Svenska Lapphundklubben till årsmötesorganisation”. Diskussion runt 

motionen. En återkommande motion och mötet är överrens om att CS bör tillsätta en grupp som kan 

utreda konsekvenserna och att de bör ventileras på riksstämman. Årsmötet biföll motionen.  

 

Motion 2; ” Rekommendationer  krav (nödvändighet för  rasen LVH)  

Diskussion runt motionen. Samt rasen. Motionen avslogs av årsmötet. 

 

Motion 3; ”Avelsspärr på hund med hög inavelsprocent”. Diskussion runt motionen, samt styrelsens 

förslag till avslag, samt SKK ansvar och våran klubbs rasansvar. Efter röstning med 8 röster för  

mot 7 emot, så biföll årsmötet motionen. 

 

Motion 4; ”Motion gällande exteriörbeskrivning för våra 3 raser”. Olle B fick ordet. Diskussion runt 

motionen vilket resulterade att årsmötet biföll motionen. 

 

Susanne berättade att hon dagen innan varit med vid” Dalarnas Vackraste hund 2015 där ”Runner 

Up” blev Lapinlumon Xuperi, med ägare samt uppfödare Sarah Brandes. Olle B efterfrågar 

aktivering av nya medlemmar. CS fick vid sista riksstämman i uppdrag att gå igen reglerna för årets 

uppfödare, vad har hänt? Mikael svarar att han trodde inte att det stod med i protokollet, han kollar 

med CS. Evi efterlyser mer aktiviteter förutom utställningar, då vi har arbetande hundar. Gärna 

träffar med MH.  
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§ 2016 – 19 Mötets avslutande 

 Mötes ordförande Susanne Swedjebrink tacka för att hon fick komma, samt tacka samtliga 

för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Priser utdelade i samband med årsmötet 2016. 

Ordförande Mikael Köpman delade ut fina tavlor i samband med att resultatet för årets utställnings 

hane resp. tik i alla raser i MSV 2015 lästes upp. Även de som jobbat bra 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare:_______________________________ Ordförande:_____________________________ 
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