Årsmöte för Spanielpoo Sverige 2009-05-30 i Gränna
Kl. 14.30
Av mötesdeltagarna var 15 röstberättigade

1. Mötet förklarades öppnat av ordförande Agneta Nordell och närvarande medlemmar
hälsades välkomna
2. a) Till ordförande för mötet valdes Agneta Nordell
b) Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Ahlén
c) Till protokolljusterare jämte ordförande valdes Helene Berglund och Jane Nord
d) Till rösträknare valdes Johanna Lindberg och Ylva Lindberg
3. På frågan om årsmötets laga utlysning svarade mötet ja
4. Dagordningen fastställdes
5. Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen
6. Kassören Helene Berglund presenterade föreningens kassaberättelse. Behållning
mötesdag 11,035: - i huvudsak från medlemsavgifter, registreringsavgifter och vinst
från försäljning på webbshopen. Utgifter under året 6 015,90: - i huvudsak hemsidan
och porton
7. Revisorns berättelse var inte skriven men muntligen godkände han räkenskaperna.
Den kommer att ligga som bilaga på hemsidan
8. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
9. Behandling av motioner
a) En motion inkommen angående namnbyte på föreningen från Spanielpoo till
Cockerpoo Sverige. Efterordförandens redovisning av motionens skäl till namnbytet
utlystes omröstning. Av 15 röstberättigade på mötet svarade 13 ja. Fem mejl och en
fullmakt med ja-röster hade inkommit till ordförande före mötet
b) Inga övriga motioner hade inkommit
10. Ett enhälligt möte fastställde efter omröstning att medlemsavgiften för år 2010
kommer att vara 175: - per år för ny medlem inklusive samtliga familjemedlemmar
boende i samma hushåll. I den summan ingår en registrering av en hund och 175: -

per år för förnyande av medlemskap inklusive samtliga familjemedlemmar boende i
samma hushåll
11. Mötet beslutade att lägga fikat efter avslutat möte
12. Val av styrelse
a) Till sekreterare på 2 år valdes Ingrid Ahlén
b) Till ordinarie ledamot på 2 år omvaldes Johanna Lindberg
c) Till ordinarie ledamot på 1 år valdes Carola Nyström. Hon efterträder Clara Bergius
d) Till suppleant på 1 år omvaldes Christel Persson
e) Till suppleant på 1 år valdes Caroline Östlund
f) Till revisor på 1 år omvaldes Erling Nordell
g) Till revisorsuppleant valdes Solweig Byström
h) Till Valberedningen på 1 år valdes Helene Lisleby och Karina Nilsson
13. Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse

Sekreterare Ingrid Ahlén

Ordförande Agneta Nordell

……………………………………..

…………………………………………..

Justerare Helene Berglund

Justerare Jane Nord

………………………………………..

………………………………………….

