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Miitets dppnande
Ordforanden fiirklarade mdtet dppnat och hiilsade alla viilkomna.

Val av ordfiirande att leda irsmdtet
Bo Stenbeck valdes

Styrelsens anmlilan om sekreterare eller av irsmdtet vald percon att fiira
m6tesprotokoll
Arsm<itet valde Margareta Foyer.

Val av tvl personer att jSimte ord{branden justera lrsmtitets protokoll
Arsmdtet valde Marie Mattsson och Ase R<innblom-Gustafsson till justeringsmiin tillika
r<istriiknare.

Beslut om nflrvaro och yttranderfltt fbr pertoner enligt $ 7 mom.4
Arsmdtet beslutade att tv& icke medlemmuu medgavs niirvaroriitt.

Frlga om flrsmdtet blivit beh6rigen utlyst
Kallelse till irsmdtet ska enligt stadgarna $ 7 mom.l ni medlemmarna minst fina
veckor ftire utsatt mdte. Kallelse har varit inftird i VAra Hundar nr 6 2008 och pi SHKs
hemsida. Arsm0tet beslutade att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

Faststiillande av dagordning
Arsm6tet beslutade faststilla dagordningen med en konigering av ordval i $ 17 sista
stycket diir ordet begiiran om stiindigt medlemskap byts mot ordet ansdkan samt med
tilliigget att ansdkan om stiindigt medlemskap iiven inkommit fren Kristina Hasslefalk.

Styrelsens irsredovisning med balans och resultatriikning samt beslut om
revisorernas beriittelse.
Di irsredovisningen samt revisorernas berittelse inte understlillts b6da revisorerna och
di vissa siffror i balans och resultattikningen var inkorrekta beslutade irsmdtet att inte
godkiinna frrsredovisningen, balans och resultatriikningen samt revisorenas beriittelse.
Reviderad balans och resultatrtikning miste tas fram och understiillas revisorerna.
Arsmdtet beslutade att extra irsm0te ska inkallas niir revisionen iir slutfrrd. Detta skall
ske i sidan tid att kallelse till extra drsmdte kan utlysas i Vira Hundar m 2 ditr
manusstopp ?ir den 3 april.

F'aststflllande av balans och resultatriikning samt beslut om revisorernas berflttelse
Arsmcitet beslutade att hiinskjuta faststiillande av balans och resultatriikning samt beslut
om revisorernas berdttelse till det extra irsmdtet. \ e
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Styrelsens rapport om de uppdrag fiiregflende irsmdte givit styrelsen.
Arsmdtet konstaterade aff alla uppdrag och mdl inte genomftirts respektive nitts under
verksamhetsdret. Giillde bland annat medlemsutvecklingen.

Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Arsmiitet beslutade att hiinskjuta frf;gan om ansvarsfrihet fiir styrelsen till det extra
6rsmdtet.

a) beslut om styrelsens fiirslag till verksamhetsplan
Arsm<itet uttalade att verksamhetsplanen kan utgdra en grund ftir styrelsens
verksamhet.
b) f,'0redragning av styrelsens budgetplan samt beslut
Efter redogdrelse och diskussion diir drsmritet bland annat uttryckte dnskemil om ett
ltiuiiverskidligt jiimfttrelsematerial mellan intilkter och utgifter samt ftiregiende irs
utfall jiimftirt med den frreslagna budgeten samt fr8gor om hur posten
medlemsiterbetalning, som fortsiittningsvis bdr bentimnas medlemsprovision, hade
beriiknats beslutade &rsmdtet anta budgeten ftir 2009.
c) beslut om avgifter fiir kommande verksamhetsir
Styrelsens ftirslag var oftiriindrade avgifter dvs275 kr ftir fullbetalande medlem,
50 kr ftir familjemedlem,3T1 kr frr en hel familj, 100 kr ftir ungdomsmedlem ( tom 18
ir). Fr6n irsmdtet framftirdes fiirslag om hiijningar. Arsmdtet fiirkastade styrelsens
ftirslag om oftiriindrade avgifter och beslutade att hiija avgifterna enl fiiljande:
Fullbetalande medlem 300 kr, 100 kr ftir familjemedlem,425 kr ftir hel familj.100 kr fitr
ungdomsmedlem ftirblir dock oftiriindrad.

Val av ordfbrande, vice ordfiirande, ordinarie ledamdter och suppleanter i
i styrelsen samt beslut om supplennternas tjiinstgtiringsordning
Valberedningens sammankallande redogiorde frr beredningens fiirslag. Visst bryderi
uppstod huruvida valberedningen varit enig i sitt ftirslag eller ej di ett d,ppet brev
stiillt till drsm<itet fr6n ledamoten Annika Johansson cirkulerades hiir itergivet:
" Marianne Brunnstrdm ringde mig i torsdagskvEill och ville ha godk?int ftirslaget som
valberedningen arbetat fram. Jag tyckte di att ftirslaget verkade bra vid ftirsta an-
blicken. Sag sedan fiirslaget fran sittande styrelse och ansig dilatt det var betydligt
b6ttre. Jagttr utstAllningsintresserad och anser att alla delar i organisationen ska
representeras i organisationen. Jag har inte kAint mig helt delaktig i valberedningen. Jag
har tiven pitalat att jag irite kunnat 6ppna vissa filer som siints till mig. Kan tyviirr inte
delta pi irsmdtet eftesom jag iir i Malmd pi vinnarutstiillningen.
Med viinliga htilsningar
Annika Johansson
Marianne Brunnstrdm, valberedningens sammankallande hade av Annika Johansson filtt
klartecken ftir valberedningens ftirslag via mail den 20 mars. Annika Johanssons brev
ftranledde diirftir ingen vidare itgtitd utan lades till handlingama .

Vad Annika Johansson esyftat i sitt brev var det ftirslag till styrelse som siffande
centralstyrelse ingivit till valberedningen:
Ordf. Lise-Lotte Eriksson nyval 26r
Vice ordf. Lars-Ove Schilstrtim Sllnadsval I ir
Sekr. Dagrun Olofsson fyllnadsval 1 ir
Kassafiirvaltare Christina Eriksson I 6r kvar
Ledamot Tommy Ostlund nyval2 hr
Ledamot Lars Eriksson fvllnadsval I 6r
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Suppleanter Anders Tdrnbom nyval2 ir
Lotta Berghard nyval 2 6r
Mikael Larsson fyllnadsval I 6r
Helena Antesjti fyllnadsval I fu

Valberedningens ftirslag:
Ordf. Ane Hikansson nyval2 Fr
Vice ordf.Dennis Henrysson 1 6r kvar
KassaJtirvaltare Christina Eriksson 1 6r kvar
Ledamot Kjell Ryman frllnadsval I 6r
Ledamot Ulla Stiidv frllnadsval I 8r
Ledamot Lise- Lotte Eriksson ryval2 6r
Ledamot Jan-Lennart Andersson nyval2 6r
Suppleanter: Agneta Gilstig nyval 2 8r

Mikael Larsson nyval2 ir
Sofia Wahlstrdm frllnadsval I ir
Maj-Britt Sandberg Sllnadsval I ir

Owiga nominerade:
Lotta Berghard, Tommy Ostlund, Artders T0rnbom, Lars Eriksson och Susanne Ahl6n
Fdrslagen Dagrun Olofsson och Helena Antesj0 hade inkommit ftir sent till
valberedningen.
De av valberedningen nominerade presenterade sig. Christina Eriksson, Lise-Lotte
Eriksson och Sofia Wahlstrdm hade tidigare meddelat valberedningen att de inte
stod till fiirfogande i valberedningens fiirslag. Efter ajournering iterkom valbe-
redningen till 6rsmdtet med fiiljande fiirslag till fiinindringar.
Agneta Gilstig och Mikael Larsson gir upp fr6n suppleantplatser till ledamots-
platser, Gilstig nyval2 6r och Larsson frllnadsval I fu.
Som nya suppleanter ftireslis Susanne Ahl6n 2 6r, Ase Rdnnblom-Gustafsson lir
Marie Matsson I fu. Maj-britt Sandberg gir fr6n I ertillz i$.

Ij?instg0ringsordning ftir suppleanterna fiireslogs enl ftiljande: Maj-Britt
Sandberg l, Susanne Ahl6n 2, Marie Matsson 3, och Ase R6nnblom-Gustafsson 4.

Rdstliingden justerades. 99 rdstberiittigade niirvarande.
Valet utfbll enligt valberedningens justerade ftirslag.
Arsmdtet beslutade enhiilligt att v6lja
Ane Hikansson till ordftirande fdr 2 ar liksom ftireslagna ledamdter och suppleanter.
Tjtinstgriringsordningen faststiilldes enligt valberedningens frrslag.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens ftrslag:
Revisorer Sven Winqvist I &r

Marianne Groth I 6r
Revisorssuppleanter Lena Ling I ir

MargaretaNorin 1 ir
Arsmdtet beslutade i enlighet med valberedningens ftirslag.

VaI av valberedning
Arsmdtet beslutade att till sammankallande i valberedningen utse Marianne
Brunnstr0m for 2 ttr, Carina Bj0rsell ftir I 6r samt Annika Johansson med I 6r kvar
pi sitt frrordnande. n q1
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Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15

Arsmdtet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.

a) Arenden som hflnskjutits till lrsmdtet av centralstyrelsen, enskild

klubbmedlemr lokalavdelning, specialavdelning eller associerad klubb skall

skriftligen ha anmiilts till huvudklubbens styrelse senast 6 veckor {6re irs-

mdtet.
Ansdkan om stflndigt medlemskap hade inkommit frin Ase Riinnblom-

Gustafsson, Janne och Carina Mann, Bo Stenbeck samt Kristina llasslefalk

Arsmiitet beslutade att ge Ase Rdnnblom-Gustafsson, Janne och carina Mann,

Bo Stenbeck och Kristina Hasslefalk stiindigl medlemskap'
Skrivelser: Centralstyrelsens fiirslag till rflttningar, lbrtydliganden och

tilngg i stadgarna.
fustititet beslutade att hiinskjuta skrivelsen rtirande stadgarna till det extra 6rs-

m<itet.
Motion: Stidertfltjeavdelningens motion och styrelscns fiirslag till svar.

Arsmdtet beslutade att Overl?imna frigan till den nytillffidande styrelsen'

Beslut giillande stadgeiindring protokoll pi hemsidorna, frfln firsmdtet 2008

Arsmdtet beslutade hiinskjuta frigan till den nytilltr[dande styrelsen.

Beslut om uteslutning av medlem
Arsm6tet konstaterade att centralstyrelsen, pi goda grunder, uteslutit en medlem

och att inget besviir inkommit varftir detta inte blivit nigot irsmd'tesiirende.

Redogdrelse flir anlitande av jurist
fusmtitet konstaterade efter redogOrelse att vad som ftirevarit i detta iirende nu iir

avslutat och kan liiggas till handlingama'

b) Ovriga frigor som kan tas upp till diskussion men ej till beslut

Bo Stenbeck betonade vilten av en stadge6versyn
Christina Eriksson giorde den nya styrelsen uppmiirksam pi vad stadgama s6ger om

kassafiirvaltarens attestr6ff .

a) F0rlinande av hedersmedlemskap'
fusmiitet beslutade att fiirliina Christina Eriksson och Bo Stenbeck heders-

medlemskap.
b) Utdelning av klubbens lbrtilnsttecken:
Arsmotet utdelade ftirtjiinsttecken till fiiljande medlemmar:
Eskilstuna-Torsh?illaavdelningen: Ylva Larsson' Hdkan Ottinger-Frick, Ann-

Charlotte Bogren, Kjell Nyholm, Kicki Nordfeldt och Erja Jonsson alla fiir 5 6r.

Asa Stilhane, Folke Larsson, Katarina Eriksson, Statran Ahrnell alla lor 10 ex.

viisteresavdelningen: Emilie Lindstrom, Fanny Tdrnblom ftir 5 6r-

Lisbet Dovenstam, Mallan Swiirdh, carinaNordqvist ftir 10 6r

Siidertiiljeavdelningen: Jan-Lennart Andersson ftir 5 6r. Marianne Brunnstrom,

Anette Gustafsson 10 ar, Gudrun Hellmark och Marie Eriksson for siviil 5 som

10 er.
Uppsalaavdelningen: Stina Edling, Susanne Gidldf-Gustafsson, Margareta Norin

och Anita Lundquist alla 5 fir.
c) Utdelning av lydnadschampionat, internationella dipfov och hedersdiplom n
Internationeila championat:Nugotorpets Barbie Amerikansk Cockerspaniel, Ag 

' 
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;;#;k;;;;. A"sfur Lotus, iack Russell rerrier, Ag Britt-Marie Trofast. , t
Pepalfa's crystal Snow kiss, Dvtirgschnauzer, Ag Marie Johansson. / av
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d) utdelning av flrets lydnadshund, irets utstlillningshundar och irets Junior

handler
KM-miistare 2008;
Rookieklass: Annika Lindell NWD med storpudeln Vilja

Tvaa: Camilla Giiiirds Stidertiiljeavd. med Jack Russell Teniern Ebbe

Trea: Carin Eriksson NWD med storpudeln Liam

Klass 1:Ulla Gdstas NWD med Jack Russell Terriern Athena

Tvaa: Jeanette Gustavsson siidertiiljeavd, med Briard Fehmi

Trea: Anki Andersson Sddertiiljeavd. med Liten Miinsterltinder Mums-Mums

Klass 2: Fanny Tdrnblom viisterasavd. med schafern Balder

Tvin: Yvonne Jagersten, Sddertiiljeavd. med Bayersk Viltspdrhund Jissa

Trea: Elisabeth koskimies sodertiiljeavd. med Labrador Retriever Daisy

Arets utstZillningshund: SCh Ich SkCh BCh SiCh GChNugotorpets Barbie

Amerikansk Cockerspaniel, Ag. Lotta Eriksson,Riddarhyttan

Tvf,a:

Trea:

Tvia:

Tvaa:
Trea:

SCh Strandwicks Real Sugar, Bichon Havanais, Ag'

Anders Hulth & Thomas Nordlund,Viisteris
SCh Viitten's Windhapper, StorpudefAg. Carin

Eriksson, Fagersta

fuets senior: sch skch Majbackens sweet For My Sweet, mellanschnauzer
Ag. Marie Johansson, Jtirlasa
sctr stcctr Bch sich GCh Moby Dahl's unic Micha's Bibbo
Storpudel, Ag. Janet Jansson, Hofors

Trea: Elzrviks Daniella, Keeshound,Ag. Eva Westberg, Falun

Arets Juniorhandler: Sandra Nor6n
Amanda Lundgren
Jenny Sjiiberg

$le Arsmotet avslutades med att rikta ett stort tack till Jaqueline Nordqvist, vars vackra

rosetter just delats ut. Arsmiitet riktade ocksi ett varmt tack till den avgflende

ordforanden Lise-Lotte Eriksson och till den avgiende kassaftirvaltaren Christina

Eriksson. Ett s'rfaldigt leve utbringades ftlr den avgaende styrelsen.

Arsmdtet riktade iiven ett stort tack till arsmtitesordfiiranden.

Den nye riksordftiranden avslutade 2009 6rs 6rsm0te med forhoppning om en

smidig dvergang mellan den gamla och den nya styrelsen'

\r"ryJ-Gr*J
Margareta Foyer I

hK*,^
Marie Mattsson
Justerare
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Y." Rdnnblom-Gustafsson

Justerare


