PROTOKOLL FÖR SVENSKA LUNDEHUNDSÄLLSKAPETS
ÅRSMÖTE
LÖRDAG 15 MARS 2014, STOCKHOLM

1. Årsmötet öppnas
Ordförande Cecilia Obitz öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna
välkomna.
2. Justering av röstlängd
Bifogad deltagarförteckning med 21 medlemmar utgjorde röstlängden som
justerades.
3. Anmälan om protokollförare
Klubbens sekreterare Annika Ågren valdes till årsmötessekreterare.
4. Val av årsmötesordförande
Barbro Engman valdes till ordförande för årsmötet.
5. Val av två justerare och rösträknare
Elin Malmquist och Göran Eklund valdes till justerare och rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke-medlemmar
Ingen utomstående deltog i mötet.
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
En första inbjudan gick ut med nr 4 av Lundehunden i december 2013, därefter
på hemsidan sedan januari.
8. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes sedan mötet beslutat stryka punkten 11
”Styrelserapport om uppdrag från förra årsmötet”.

9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, revisorernas
berättelse samt avelsarbetet.
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Under avsnittet
Medlemmar justerades antalet familjemedlemmar till 22 stycken.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Kassör Eva Nordlander redogjorde för balans- och resultaträkningen och
konstaterade att efter flera år av negativt resultat blev det 2013 ett positivt
resultat.
Revisor Sören Lund redogjorde för revisionsberättelsen som innehöll några
påpekanden om att klubben vid årsskiftet hade för stor kontantkassa samt att
klubbens kapital i första hand bör placeras på ett räntebärande konto.
Klubbens kassör anförde att kontanter som kommer från kaffekassor, lotterier
med mera, bokförs och sätts in på bank fortast möjligt. Pengar på
plusgirokontot förs kontinuerligt över till ett räntebärande konto.
Cecilia redogjorde för klubbens uppdatering av RAS-dokumentet, vilket
kommer att slutföras under året.
10.Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2013 och beslutade att
den uppkomna vinsten på 33 138 kr överförs till nästa verksamhetsår.
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
12A/ Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014
Förslaget till verksamhetsplan för 2014 godkändes.
B/ Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet godkände styrelsens förslag om att höja medlemsavgiften med 25 kr
för alla medlemskategorier 2015 om 2014 års resultat blir negativt.
C/ Styrelsens förslag till rambudget
Årsmötet godkände förslaget till rambudget för 2014.

13. Val av ordförande, två ledamöter samt tre suppleanter
Årsmötet omvalde enhälligt Cecilia Obitz till ordförande för ett år.
Ledamöterna Annika Ågren och Eva Nordlander omvaldes för två år.
Suppleanterna Eva Linderoth och Katarina Linderoth omvaldes för ett år.
Wiveca Larsson nyvaldes för ett år.
14. Val av två revisorer och två suppleanter
Sören Lund och Tina Johansson omvaldes till revisorer för ett år.
Eva Bertilsson omvaldes till suppleant för ett år och Sofie Weibull nyvaldes till
suppleant för ett år.
15. Val av valberedning
Elin Malmquist omvaldes på två år och Sirpa Juslenius nyvaldes på två år. Eva
Pretkelis är sammankallande och har ett år kvar.
16. Justering av punkterna 13-15
Punkterna 13-15 förklarades för omedelbart justerade.
17. Övriga ärenden
En motion har inkommit från Ingegerd Hinders om att i fortsättningen förlägga
årsmötet någonstans utanför Stockholm.
Styrelsen konstaterade i sitt svar att klubben kostnadsfritt fått använda en lokal
på ordförandes arbetsplats, men att man gärna tar emot förslag och
kostnadskalkyl på en lokal någonstans utanför Stockholm till nästa år.
Årsmötet beslutade att motionen därmed var besvarad.
18. Utmärkelser
Ordförande Cecilia Obitz berättade om vilka hundar som vunnit respektive klass
i Årets Lundehund 2013.
I klassen Utställning vann Vingheias Indra, ägare Siv Kvarnström
I klassen Valp vann Eriksro Bright Boromir, ägare Siv Kvarnström.
I klassen Veteran vann Eriksro Luriga Ludwig, ägare Annika Ågren.
Årets avelshund blev Ålviheim´s Lin Lykke Hedesdotter.

Årets uppfödare blev kennel Frontpage, Johanna Olsson.
Årets aktivaste blev Scilling´s Dina, ägare Mimmi Eriksson.
RallyMix är ännu inte en godkänd sport enligt SKK, men Canviva´s Titania, ägare
Annika Turitz Garneus, vann inofficiellt SM förra året och fick därför ett diplom.
Den danska Tröstepokalen delas ut till den hund som fått lägst poäng i Årets
Lundehund och för 2013 blev det Frontpage Dei-Fjället Vilda, ägare Bertil
Westlund.
På plats för att ta emot pris fanns endast Annika Ågren. De övriga får sina
diplom och pärmar per post.
19. Mötet avslutas
Mötesordförande Barbro Engman avslutade årsmötet och blev avtackad med
en tulpanbukett. Därefter blev det fika med smörgås och kaka och en
lundehundspromenad på Djurgården.
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