Årsmöte i Kungsbyn Västerås 2010-07-03

§1. Mötets öppnande
Deltagarna hälsades välkomna och ordförande Agneta Nordell förklarade mötet
öppnat
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes sittande Agneta Nordell och till sekreterare valdes sittande
Ingrid Ahlén
§3. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Helene Berglund och Jane Nord
§4. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen
§5. Fråga om mötets behöriga utlysande
På frågan om mötets behöriga utlysande svarade mötet ja
§6. Upprättande av röstlängd
Upprättande av röstlängd sker och innefattar 17 röstberättigade
§7. Styrelsens berättelse om det gångna verksamhetsåret 2009-05 – 2010-07
Ordförande redovisar verksamhetsberättelsen
§8. Kassörens redovisning
Kassören redovisar
§9. Revisors berättelse
Revisor Erling Nordell läser sin berättelse. Rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
§11. Val av styrelse och suppleanter
Agneta Nordell omval som ordförande på ett år
Helene Berglund omval som kassör på två år
Erling Nordell nyval som vice kassör på två år
Jane Nord omval som ledamot på två år
Dagmar Hubert nyval som ledamot på två år
Christel Persson omval som suppleant på ett år
Carola Nyström nyval som suppleant på ett år
Karina Nilsson nyval som suppleant på ett år
§12. Val av revisor
Solweig Byström nyval som revisor på ett år

§13. Val av valberedning
Till valberedning valdes Annette Nilsson och Kristina Ahlgren på ett år
§14. Ändring av text i stadgarna 3§
Mötet beslutade att ta bort meningarna ”Spanielpoo Sverige kan vägra medlemskap
till någon som anses olämplig. Avgiften avser kalenderår. Om avgiften ej är betald
den 31 mars så upphör medlemskapet automatiskt.”
§15. Ekonomiredovisning ändrad till 1/6 – 31/5 för att få färska siffror
Erling Nordell har som förslag till mötet att ändra redovisningsdatum för att vi ska ha
färska siffror till årsmötet. Mötet godkänner förslaget.
§16. Ändra medlemskapet fr.o.m. det datum man går med och ett år framåt
Mötet beslutar att medlemskapet gäller ett år framåt från det datum man blir
medlem. Det är viktigt att medlemmarna märker sina inbetalningar som görs på
medlemsavgiften med namn och medlemsnummer för de som förlänger
medlemskapet. Det är omöjligt för kassören att spåra omärkta inbetalningar via
internet p.g.a. banksekretessen.
§17. Medlemsavgifterna
Mötet beslutar att medlemsavgifterna förblir oförändrade.
§18. Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen
§19. Övriga frågor
Mötet beslutar att valpköpare som anmäls som medlemmar i föreningen via sin
uppfödare får ett års medlemskap för 150 :- med papperstidning eller 100:- med etidning
§20. Mötets avslutande
Ordförande Agneta Nordell tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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