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Årsmötesprotokoll 2008-06-28
Ärende: Årsmöte i Föreningen SpanielPoo Sverige
Datum: 2008-06-28
Tid: 15.00
Plats: Ornästet, Hälsingland
Närvarande: ca 35 medlemmar
§ 1.

Jane hälsade alla välkomna till mötet

§ 2.

Dagordningen justerades på några punkter

§ 3.

Till mötets ordförande valdes Carola R Nyström

§ 4.

Till mötets sekreterare valdes Johanna Lindberg

§ 5.

Till justerare valdes Agneta Nordell och Ove Ekström

§ 6.

Till rösträknare valdes Helene Berglund och Staffan Moberg

§ 7.

Mötet ansågs vara i laga ordning utlyst.

§ 8.

Agneta Nordell presenterade verksamhetsberättelsen

§ 9.

Helene Berglund informerade om föreningens räkenskaper

§ 10.

Revisionsberättelsen framfördes av Erling Nordell

§ 11.

Fastställande av avgifter:
Efter en stunds diskussion definierades två olika alternativa avgiftsmodeller.
Efter omröstning beslutades följande:
Första årets avgift är 300 kr, då ingår registrering av alla familjemedlemmar
tillhörande samma hushåll samt en hund, stamtavla, registreringsbevis mm. Åren
som följer är avgiften 150 kr per hushåll. 50 kr tillkommer som registreringsavgift
för varje ny hund.
Tidningen kommer att skickas ut som pdf-fil till alla, men för den som önskar
kommer tidningen att skickas ut i pappersformat mot en extra kostnad av 50 kr/år.
Valpkullsregistreringsavgiften kvarstår med 25 kr/valp.
Denna ändring gäller fr.o.m. 2009-01-01

§ 12.

Ändring i stadgarna, §8 Styrelsemöten, till följande:
En medlem i styrelsen kan uteslutas om årsmötet röstar för det med enkel majoritet,
om denne har misskött sina uppgifter, uppträtt bedrägligt eller visar klara
samarbetssvårigheter.

§ 13.

Stadgarna godkändes med ovanstående ändring

§ 14.

Avelsrekommendationerna godkändes

§ 15.

Inga motioner hade inkommit

§ 16.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
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§ 17.

Val av den ordinarie styrelsen
Ordförande
2 år
Sekreterare
1 år
Kassör
2 år
Ledamot
2 år
Ledamot
1 år
Ledamot
1 år
Ledamot
2 år
Suppleant
1 år
Suppleant
1 år
Revisor
1 år
Valberedning Sammankallande
Valberedning
Valberedning

Agneta Nordell
Carola R Nyström
Helene Berglund
Jane Nord
Johanna Lindberg
Staffan Moberg
Clara Bergius
Karin Westervaldt
Christel Persson
Erling Nordell
Caroline Östlund
Niklas Nyström
Helene Lisleby

§ 18.

Övrigt: Styrelsen önskar att medlemmarna ger förslag på aktiviteter och annat vi vill
ska ingå i medlemskapet. Styrelsen söker även en ny webmaster till föreningens
hemsida. Det går bra att nå oss via hemsidan eller forumet.

§ 19.

Mötet avslutades.

Vid protokollet
………………………………
Johanna Lindberg
Sekreterare

Justeras
………………………………
Agneta Nordell

………………………………..
Ove Ekström

