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Protokoll fört vid Pyreneiska Mastiffklubben ordinarie 

årsmöte Lördagen den 8 mars 2014 i Ödeshög 
 

 

 

Årsmötet öppnande 

§1 

Ordförande Roine Lindberg hälsade alla välkomna till årsmötet  
och förklarade mötet öppnat. 

 

 

Justering av röstlängd 

§2 
Röstlängden justerades och 20 stycken medlemmar var närvarande varav 

15 stycken var röstberättigade enligt nuvarande stadgar.   

 

 

Val av ordförande 

för mötet 

§ 3 

Åse Andersson valdes efter votering till ordförande för mötet och tackade 

för visat förtroende. 

 

 

Årsmötets val av sekreterare 

§4 

Årsmötet valde Ann-Sophie Rundberg som protokollförare för mötet. 

 

 

Val av två justeringsmän 

tillika rösträknare 

§5 

Till att justera mötesprotokollet valdes Marita Edvardsson och Jari 

Heijerdahl. 

 

 

Beslut om närvaro- och 

yttranderätt 

§6 

Alla närvarande på mötet var medlemmar. 

 

 

Fråga om medlemmarna 

blivit stadgeenligt kallade 

§7 

Årsmötet fann att det blivit behörigt utlyst då kallelse fanns med i senaste 

numret av tidningen som gått ut till samtliga medlemmar och på 

hemsidan. 

 

 

Fastställande av 

dagordningen 

§8 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

 

Styrelsens årsredovisning 

med balans- och 

resultaträkning samt 

revisorernas berättelse 

§9 

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans- och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom.  

 

 

 

 

b. Kassören redogör för revisorermas berättelse. Revisorerna förväntar sig 

att få ta del av all protokoll från möten under året. 

c. Balansräkningen saknades i möteshandlingarna. Kassören tog fram 

lösblad till dem som ville ha. 

d. Årets förlust förklarades av kassören bero på att:  

1. Medlemsintäckter december 2013 bokförts som förutbetalda 2700:-.  

2. Klubben investerade ”montertröjor” och ”reklamknappar” 4275:-   

Årsmötet uppmärksammades på att dessa fått felaktigt tryck.  

3. Klubben sponsrade SBHK´s Domarkonferens med delar av överskott 

2000:-  från Rasspecialen i Stenröset. 

Kassören anser att klubben har god ekonomi. 
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e. Medlem CN vill tillföra till protokollet att det inte är tillåtet att ta upp 

efteranmälningar ”på plats” som gjordes vid klubbens ej stambokförda 

rasspecial i Stenröset. 

Årsmötet godkände redovisningen som därefter lades till handlingarna. 

 

Fastställande av balans- och 

resultaträkning samt beslut 

om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust 

§10 

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att 

förlusten förs över till kommande verksamhetsår. 

 

 

Styrelsens rapport om de 

uppdrag föregående årsmöte 

givit till styrelsen 

§11 

Ordförande Roine Lindberg rapporterade om de uppdrag som tidigare 

klubbmötet givits styrelsen. Styrelsen har slutfört uppdragen..  

 

Beslut om ansvarsfrihet för 

styrelsen 

§12 

Årsmötet beslutar om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013.   

 

 

Beslut om styrelsens förslag 

till verksamgetsplan 

§13 

a) Förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014 gicks igenom 

och godkändes av årsmötet.  

 

 

Föredragning av  

styrelsens budgetplan 

b) Budgeten för verksamhetsåret 2014 gicks igenom och godkändes av 

årsmötet.  

 

 

Beslut om avgifter för 

kommande  

verksamhetsår 

c) Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 blir oförändrade. 

250 kronor för huvudmedlem, 50 kronor för familjemedlem, 100 kronor 

för valpmedlemskapet för uppfödare, första året. 
 

 

Val av ordförande, ordinarie 

ledamöter och suppleanter i 

styrelsen samt beslut om 

tjänstgöringsordning 

§14 

Årsmötet beslutade att styrelsen sammansättning för 2014 ska vara den 

samma som föregående år. 

 

Valberedningens ledamot Ulf Lind överlämnade reservation: ”Detta 

förslag är inget som jag känner mig delaktig i och kan styrka. Ulf Lind” 

 

Val av ordförande för en tid av 1 år. 

Valberedningens förlag var Jan Lennartsson 

Årsmötet beslutade med acklamation att välja Jan Lennartsson till 

ordförande för klubben för en tid av 1 år. 

  

Val av 2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år.  

Valberedningens förslag var nyval av Marie Sormunen och Åse 

Andersson 

Årsmötet beslutade att välja Marie Sormunen för två år och Åse 

Andersson för två år som ordinarie ledamöter.  

 

 

 

Val av 1 suppleant för en tid av 2 år.  

Valberedningens förslag var omval av Pia Täck 

Årsmötet valde Pia Täck som suppleant för en tid av 2 år.  
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Tjänstgöringsordning för suppleanter 

1. Pia Täck 2. Inger-Lise Persson 
 

 

Val av två revisorer samt 

revisorsuppleanter  

§15 

Val av två revisorer för en tid av 1 år. 

Valberedningen förslag var omval av Silvana Carlén och Peter 

Lindstedt. 

Årsmötet valde Silvana Carlén och Peter Lindstedt som revisorer för en 

tid av 1 år. 

Val av två revisorsuppleanter. 

Valberedningen förslag var omval av Marianne Jönsson och Trude 

Melgaard. 

Marianne Jönsson och Trude Melgaard valdes till revisorssuppleanter 

för en tid av 1 år. 

 

Val av valberedning 

§16 

Årsmötet beslutade att till valberedning välja Ann-Sophie Rundberg för 

en tid av två år och Lena Edström Andersson för ett år. Maria 

Heijerdahl valdes av mötet till sammankallande av valberedningen.  

 

 

Beslut om omedelbar 

justering av punkterna 14-16 

§17 

Årsmötet beslutade att punkterna 14-16 justeras omedelbart. 

 

 

Motioner 

 

§18 

Årsmötet konstaterade att inga motioner inkommit. 
 

 

Övriga frågor 

§19 

Beslut om stadgeändring  
Årsmötet beslutar om stadgeändring: Mom. 3, första stycket, texten: ” För 

att ha rösträtt måste medlemsavgiften vara inbetald senast den 1 februari 

innevarande år.” stryks i sin helhet. 

Årets hund 
Familjen Lennartssons Testarudos Falabella gratulerades av Roine 

Lindberg för ”Årets Hund 2013”   

Avtackning 
Avgående ordförande Roine Lindberg & Ledamot Kenneth Lindblom 

avtackades av ordförande Jan Lennartsson. 

Susanne Lindberg avtackades av Åse Andersson. 

 

 

Mötets avslutande 

§20 

Ordföranden Jan Lennartsson tackade för visat intresse och avslutade 

årsmötet. 

Vid protokollet    Mötesordförande 

 

 

 

Ann-Sophie Rundberg   Åse Andersson 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

Marita Edvardsson       Jari Heijerdahl 


