
Protokol! fört vid Svenska eurasierklubbens ordinarie årsmöte Iördagen den 22 februari
201 4, örebro Bru ksh undskl ubbs klubbstuga, örebro

14:01 Mötets öppnande:
Eva Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

14:02 Justering av röstlängd:
Det var 11 röstberättigade medlemmar närvarande, en gäst samt föreslagen som
ordförande för mötet. Se bilaga 1.

14:03 Val av årsmötesordförande:
Till ordförande valdes Carina Lundgren

14:04 Styrelsens anmälan av protokollförare:
Valdes Ylva Malmbom

14:05 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans
med mötesordföranden skall justera protokollet:
Valdes: Mårten Malmbom och Anna-Karin Lundberg

14:06 Beslut om närvaro- och yttranderätt, för personer enligt § 7 mom 4:
Carina Lundgren och Rigmor Wahlström har yttranderätt men ej rösträtt

14:07 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst:
Kallelse till mötet har i god tid skett både på hemsidan och i klubbtidningen.
Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

14:08 Fastställande av dagordningen:
Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för utvärdring av Ras.
Punkt 9a.

14:09 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas
berättelse:
Mötet godkände styrelsens årsredovisning med kompletterande kommenterarer om att
klubbens layoutprogram ln Design läggs till på inventarielistan.

14:09 A RAS:
Det fanns ingen utvärdering av RAS gjord för 2013. Arsmötet beslutade att en
utvärdering ska göras varje år som ska redovisas i Eurasierbladet.

14:10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut enligt dessa uppkomna
vinst eller förlust:
Mötet godkände redovisningen och årets vinst förs över till kommande års
verksamhet.

14=11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen:
Det fanns inga uppdrag från föregående årsmöte.

14=12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

14=13 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan:
Verksamhetsplanen godkändes av mötet.
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14:13 B

14:13 C

14:14

14:15

1416

14=17

14:18

14=19

14:20

Anna Thalin
Tomas Tegnör
Nina Enlund
Anna Berggren

fyllnadsval 1 år
nyval 2 är
nyval 2 är

Föredragning av styrelsens budgetplan:
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna rambudgeten.

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår:
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för 2015.
Medlemsavgiften blirförfullbetalande medlem 300:-, förfamiljemedlem 100:-, för
valpgåvomedlem 150:- och för utländska medlemmar 300:-.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning :

Till ordförande på ett år valdes enligt valberedningens förslag
Marita Carlstedt, nyval
Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag

nyval, 2 år
Kvar sen tidigare är Emma Östrnan, 1

Till Suppleanter på 1 år valdes Kerstin
suppleant 2.

år kvar , Cr+m na la-^r g gen 1 ,;,
Ceasar, suppleant 1 och Susanna Söderberg,

Val av 2 revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Till ordinarie revisorer på ett år valdes Christel Fredriksson och Malin Hedlund. Till
revisorsuppleanter på ett år valdes Ulla-Carin Totney och
Måna Qvist Eriksson.

Val av valberedning enligt § 10 istadgarna:
Suzanne Bengtsdotter (sammankallande) har ett år kvar iValberedningen
Till ledamot i valberedningen på två år valdes Eva Ohlsson
Till ledamot i valberedningen på ett år, valdes Leena Korpi

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14, 15 och 16:
Mötet fann punkterna 14,15 och 16 omedelbart justerade.

övriga ärenden:
lnga övriga ärenden fanns.

Tacka avgående styrelsemedlemmar:
Tomas Tegner tackade de som de avgående styrelsemedlemmarna och lämnade över
en present.

Mötets avslutande:
Tomas tackade alla som närvarit vid årets möte och förklarade årsmötet avslutat.
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Bilaga 1

Närvarolista

Röstberättigande medlemmar:

Suzanne Bengtsdotter
Leena Korpi
Anna-Karin Lundberg
Ylva Malmbom
Mårten Malmbom
Eva Ohlsson
Camilla Svensson

Susanna Söderberg
Tomas Tegner
lrja Tegner
Lisbeth Åberg

Gäst:

Rigmor Wahlström

Årsmötesordförande:

Carina Lundgren



Följande §§ förklarades av årsmötet som omedelbart iusterade.

Yal av ordfrirande, ordinarie ledamöter och suppleanter

rill ordförand. på 
"ttÅ$§) 

år vardes: V Ct f t t-a (a f ( 51'.iS'C I
Till vice ordforande valdes (om stadgarna så foreskriver):

rillordinarieredamöterpetvå/Se/årvaldes: [1Vf nCi, Ti,tri(.fr1 tCtn kUltf,r, tllSCCtl

-1crvrAot) Tecjne r Q-trf
UMr. Eil,tvnol LZnr
filt llt(. (5er"S r€ a1 ?^'ir

Tillsuppleanterpåect/rvåårvatdes: Kg'l-t h)l(e:C,,S&f- t aif.
Susa vr mq Sac(u r §e rq3 \ oir

Supjleanternas tjänstgoringsordning beslöts vara som foljer: C\ - i, 'k n r s\,in Cpctsc.r 2 5'U1c' t1 t'l dr 5ä.,( e U'he t^5

Yal av två revisorer.

rilt ordinarie revisorer på ett./två e, ,aa.r,k(llril,t \\edtt r,1 t{: , CUrr,J K- i ffrZtrJhSiS6,') ?

rirrrevisorssuppreanterpå ett/två e.aa..,[ärtr. Qttist Ef;Ksalt , r{lll|Cfiir', Tfng

yal av valbersdning.

Till sammankallande i vatberedningen på .tt/yr{ärvaldes:'br-2, l,,l t,'l € T5n ,roj\-r&i ttef
Till tedamöter i valberedningen på t uffi ervaldes: LVCl Cl h LSSAf f a C:,,

&e€no.* Kc'rPi t år

-/ 
'/

år'/ ,",/
7 fr/*t'å{ -4*

Av mötet vald iusterare

Bilaga till protokoll fört vid NN-klubbens årsmöte/fullmäktige den xx/xx
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