Protokoll från SLS årsmöte lördagen 13 mars 2010 på
Djurgården, Stockholm
1. Årsmötet öppnas
Ordförande Cecilia Obitz öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Justering av röstlängd
De närvarande medlemmarna skrev på röstlängden som därefter justerades. Se bilaga
3. Val av protokollförare
Klubbens sekreterare Annika Ågren utsågs att föra protokoll.
4. Val av mötesordförande
Åke Asp valdes till årsmötesordförande.
5. Val av två justerare och rösträknare
Anita Stenbeck och Anna Tanskanen valdes till justerare och rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke-medlemmar
Mötet beslutade att personer som inte är medlemmar i SLS får närvara och yttra sig under
årsmötet.
7. Årsmötets behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska årsmötet utlysas senast fyra veckor innan och så har skett dels genom
hemsidan och dels genom brev/mejl till samtliga medlemmar.
8.Verksamhetsberättelsen 2009 och verksamhetsplan 2010
Cecilia föredrog verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplanen. Årsmötet godkände båda
handlingarna.
9. Styrelsens årsredovisning 2009 samt revisorernas berättelse
Årsmötet godkände årsredovisningen och revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 2009 samt förslag till budget 2010
Såväl balansräkning och resultaträkning 2009 samt budgetförslaget för 2010 godkändes.
11. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2009.
12. Medlemsavgifter
Styrelsens förslag till årsmötet var oförändrade medlemsavgifter, det vill säga 225 kr/år för
huvudmedlem och 75 kr för familje- och stödjande medlemmar.
Årsmötet godkände förslaget.
13. Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter samt suppleanternas rangordning.
Cecilia Obitz omvaldes till ordförande för ett år.
Anette Virhage och Annika Ågren omvaldes till styrelseledamöter för två år.
Camilla Lähde valdes till styrelseledamot för ett år - fyllnadsval.
Monika Ölén Krüger och Johanna Olsson omvaldes till suppleant 1 respektive 2 för två år.
14. Val av två revisorer och två suppleanter
Eva Nordlander och Peter Jensen omvaldes till revisorer för ett år samt Anki Karlsson och Mikael
Fürst omvaldes till suppelanter för ett år.
15. Val av valberedning
Eva Pretkelis och Sofie Weibull omvaldes på ett år samt Elin Müller valdes på ett år. Eva
Pretkelis är sammankallande.
16. Val av ombud till SSUK-fullmäktige samt suppleant
Årsmötet beslutade att delegera valet till styrelsen.
17. Omedelbar justering
Punkter 12, 13 och 14 förklarades för omedelbart justerade.
18. Öriga ärenden
Mary Kvarnström hade skickat in en motion med krav på att alla vinnartitlar som SKK
accepterar, till exempel Köpenhamnsvinnare, Norsk vinnare, Nordisk vinnare eller världsvinnare,
ska räknas som tilläggspoäng i tävlingen Årets Lundehund.
På förslag av styrelsen avslog årsmötet motionen med motiveringen att endast titlar vunna vid
officiella tävlingar i Sverige ska räknas.
Årsmötet biföll styrelsens förslag om att inrätta Fonden för friska lundehundar. Fondens ändamål
är att vid behov bidra med medel för att främja arbetet för friska och sunda lundehundar.
Årsmötet beslutade att halva vinsten för 2009 ska bilda grundplåten i fonden. Fondens styrelse
blir Svenska Lundehundsällskapets styrelse och verksamheten ska redovisas i klubbens
verksamhetsberättelse varje år. Fonden får ett eget pluskonto.
Elin Müller som suttit i styrelsen i flera år liksom i avelsrådet avtackades av Cecilia med varma

ord och blommor .

19. Utmärkelser
Cecilia rapporterade att klubbens egen tävling Årets Lundehund blivit en succé med närmare 40
anmälda hundar sen tävlingen utvidgats med fler klasser.
Vinnare av vandringspriset och Årets Lundehund - Utställning 2009 blev Palunas Gere Sarason
med 116 poäng.
Ägaren Mary Kvarnström fick motta vandringspriset med pärm.
Årets Lundehund - Valp 2009 blev Little Pimilly´s Arn med 56 poäng, ägare Åke Asp.
Årets Lundehund - Veteran 2009 blev Boromir Målfrid Månfaxe med 164 poäng, ägare Siv
Kvarström.
Årets Lundehund - Aktivaste 2009 blev Eriksro Chic Magic med 60 poäng, ägare Malin
Sjöström.
Årets Lundehund - Avelshund 2009 blev Mountjoy Spralliga Sune med 302 poäng, ägare Maria
Hedström.
Årets Uppfödare 2009 blev Anneli Rosenberg, Kennel Eriksro med 378 poäng.
Årsmötet beslutade att det danska tröstepriset som skänktes till klubbens 30-årsjubileum i
Morokulien 2007 ska under förutsättning att den danska klubben godkänner det från och med i år
delas ut till den hund som fått lägst poäng i Årets Lundehund - Utställning.
Eftersom Öskatens Tindra och Boromir Iris Isfaxe båda hade 6 poäng fick lotten avgöra och det
blev Öskatens Tindra, ägare Ingegerd Hinders, som fick priset.
20 Mötet avslutas
Mötet avslutades av klubbens ordförande Cecilia Obitz.
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