Cockerpoo Sveriges Årsmöte i Varberg 2012-06-30
§1
Årsmötets öppnande
Ordförande Carin Westin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Fråga om mötets behöriga utlysande
Deltagarna ansåg att mötet var behörigen utlyst.
§3
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Carin Westin och till sekreterare för mötet valdes Johanna Lindberg.
§4
Val av justeringsmän samt rösträknare
Till justeringsmän valdes Lotta Sörensen och Brita Gullbrandson Norin och till rösträknare valdes Sari
V-Alexandersson.
§5
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§6
Upprättande av röstlängd
Deltagarlista skickades runt och 19 medlemmar (varav en under 16 år) antecknade sig.
§7
Verksamhetsberättelse för år 2011/2012
Ordförande Carin Westin föredrog verksamhetsberättelsen.
§8
Kassörens redovisning
Kassör Solweig Byström redovisade föreningens ekonomi. Vi har 331 medlemmar, varav 159
betalande huvudmedlemmar och 172 familjemedlemmar. Föreningen Cockerpoo Sverige har funnits
i 5 år och medlemsantalet växer hela tiden. Intäkter under verksamhetsåret 2011/2012 var 26.420
kr, utgifter 21.118 kr. Resultat 5.302 kr.
§9
Revisionsberättelse
Revisorn var inte närvarande och p.g.a. missförstånd om datumet för årsmötet hade inte
revisionsberättelsen kommit in till styrelsen. Ordförande pratade per telefon med revisorn, som
hälsade att han tyckte ekonomin var välskött och han rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorn lovade att skicka papper på detta snarast.
§10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet röstade för ansvarsfrihet för styrelsen.
§11
Motioner från medlemmarna
Inga motioner hade kommit in.
§12
Fråga om tidningens utgivande
Mötet beslutade att Cockerpootidningen ska komma ut med 4 nummer per år och att
decembernumret ska tryckas upp och skickas ut till alla medlemmar. Övriga tre nummer skickas som
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nu som antingen e-post-tidningar eller tryckta tidningar. Detta kommer att medföra ökade kostnader
för föreningen, men bedömningen är att vi klarar av det utan att behöva höja avgifterna.
§13
Medlemsavgifter
Mötet beslutade att vi behåller de nuvarande medlemsavgifterna som är 175 kr/år inkl e-post-tidning
och 225 kr/år inkl pappers-tidning. Uppfödare kan köpa första årets medlemskap till sina valpköpare
till reducerat pris dvs. 100 kr inkl e-post-tidning eller 150 kr inkl papperstidning.
§14
Fråga om justering av medlemskapsåret
Mötet beslutade att medlemskapsåret från och med nu är lika med kalenderåret.
§15
Fråga om stadgeändringar
Styrelsens förslag på stadgeändringar bl.a. avseende medlemskapsåret antogs av mötet.
§16
Val av styrelse och suppleanter
Styrelsen ser inför verksamhetsåret 2012/2013 ut som följer:
Carin Westin ordförande 1 år nyval
Johanna Lindberg sekreterare 1 år nyval
Solweig Byström kassör 2 år nyval
Jane Nord ledamot 1 år kvar
Carola Nyström ledamot 2 år omval
Annette Nilsson ledamot 2 år nyval
Lotta Sörensen ledamot 2 år nyval
Karin Lannerhall suppleant 1 år omval
Sari V-Alexandersson suppleant 1 år nyval
Maria Kristiansson suppleant 1 år nyval
§17
Val av revisor
Till revisor valdes Torbjörn Bodare (ej medlem i Cockerpoo Sverige).
§18
Val av valberedning
Ingen valberedning valdes, vi hoppas kunna tillsätta en valberedning längre fram.
§19
Plats för årsmötet 2013
Vi diskuterade plats för nästa cockerpooträff och Stockholm kom som förslag, ingenting beslutades
dock eftersom vi behöver ha ansvariga för träffen innan beslut kan fattas. Det är ett viktigt arbete att
anordna en sommarträff och vi behöver ha någon som är intresserad av att ta sig an den uppgiften
någonstans i landet.
§20
Övriga frågor
Vi behöver fler som jobbar med tidningens utgivande, bla någon som är duktig på att göra layouten,
då den som hittills gjort detta ideellt inte har tid längre.
§21
Mötets avslutande
Ordförande Carin Westin anslutade mötet med att tacka alla närvarande för visat intresse och bjöd
till gemensamt fika.
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