
      SVENSKA LUNDEHUNDSÄLLSKAPETS  ÅRSMÖTE 

                                          LÖRDAG 9 MARS 2013 I STOCKHOLM 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Cecilia Obitz öppnade årsmötet i Sjöfartsverkets konferensrum och 

hälsade den rekordstora församlingen nära 30 personer välkommen. 

2. Justering av röstlängd 

Bifogad deltagarförteckning  med 27 medlemmar utgjorde röstlängden som 

justerades. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare 

Klubbens ordinarie sekreterare Annika Ågren valdes till årsmötessekreterare. 

4. Val av årsmötesordförande 

Barbro Engman valdes till ordförande för årsmötet. 

5. Val av två justerare och rösträknare 

Mary Kvarnström och Ann Rosqvist valdes till justerare och rösträknare. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke-medlemmar 

Mötet beslutade att närvarande icke-medlemmar hade närvaro- och yttranderätt. 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet utlystes i nr 4/2012 av Lundehunden (utkom mitten av december) samt på 

klubbens hemsida i januari. Enligt klubbens stadgar ska årsmötet utlysas minst 21 

dagar i förväg. 

8. Fastställande av dagordning 

Mötesordförande föreslog att Redogörelse för avelsfrågor skulle lyftas ut från punkt 9 

och i stället läggas under punkt 11. Mötet biföll förslaget och dagordningen 

fastställdes med denna ändring. 

 

 



9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt 

revisorernas berättelse 

Årsredovisningen godkändes liksom balans- och resultatredovisningen och 

revisorernas berättelse. 

 Tidningen Lundehundens tryck- och portokostnader är en stor utgift för klubben. 

Efter diskussion beslutade mötet att kommande styrelse får i uppdrag att utreda för- 

och nackdelar med att i stället lägga ut Lundehunden på klubbens hemsida och vid 

behov trycka ut enstaka exemplar för en mindre kostnad. Alternativt att höja 

medlemsavgiften för att täcka tidningens porto- och tryckkostnader. 

Styrelsen ska återkomma med ett förslag till nästa årsmöte. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning  

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen. 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag som förra årsmötet givit styrelsen. 

Ordförande Cecilia Obitz berättade om arbetet med att uppdatera RAS som nu är i 

slutfasen och som därefter ska skickas in till SSUK och sen vidare till SKK. 

Inga andra uppdrag har funnits. 

12. Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

13 A/ Beslut om verksamhetsplan 2013 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013. 

     B/ Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter.  

    C/ Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Årsmötet godkände förslaget till rambudget för 2013 

14. Val av ordförande, två ledamöter samt två suppleanter 

Cecilia Obitz omvaldes till ordförande för ett år. 

Maria Hedström omvaldes till ledamot på två år. Monika Ölén Krüger nyvaldes till 

ledamot på två år. 

Eva Linderoth och Katarina Linderoth nyvaldes till suppleanter för ett år. 

 



   15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Sören Lund omvaldes till revisor för ett år. Tina Johansson nyvaldes till revisor för ett 

år. 

Anette Virhage nyvaldes och Eva Bertilsson omvaldes till suppleanter för ett år. 

16. Val av valberedning – en sammankallande och en ledamot 

Elin Malmqvist valdes till sammankallande på ett år. Eva Pretkelis valdes på två år. 

Sofie Weibull har ett år kvar av sin mandatperiod. 

17.  Justering av punkterna 14-16 

Punkterna 14-16 förklarades som omedelbart justerade. 

 

18. Övriga ärenden 

På fråga svarade Cecilia Obitz att medlemsavgiften betalas per kalenderår och att 

välkomstbrev ska skickas ut till nya medlemmar. 

Inga övriga ärenden förelåg. 

19. Utdelning av utmärkelser 

Ordförande Cecilia Obitz berättade om vilka hundar som vunnit respektive klass i 

Årets lundehund 2012. 

I klassen Utställning vann Trollfjord Dragi, ägare Mary Kvarnström. 

I klassen Valp vann Vingheias Indra, ägare Siv Kvarnström 

I klassen Veteran vann Nysom Jenna, ägare Mary Kvarnström 

Årets avelshund blev Ålvisheims  Lin Lykke, ägare Johanna Olsson 

Årets uppfödare blev Kennel Frontpage, Johanna Olsson. 

 

Den danska tröstepokalen delas ut till den hund som fick lägst poäng i Årets 

Lundehund och för 2012  tillföll den  Kasper av Vinterskogen, ägare Ingegerd 

Hinders. 

Endast Mary Kvarnström var på plats för att ta emot sina utmärkelser. Övriga får sina 

plaketter per post. 

 

 



20. Mötet avslutas 

Årsmötesordförande Barbro Engman avslutade mötet och klubbens ordförande 

Cecilia Obitz tackade paret Pålsson för den ordförandeklubba i trä som man skänkt 

klubben. 

 

 

 

 

Annika Ågren                                                            Barbro Engman 

Mötessekreterare                                                     mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Kvarnström                                                    Ann Rosqvist 

Justerare                                                                justerare 

 

 

 

 

 


