Årsmöte för Cockerpoo Sverige 2011-05-28
i Iggesund på Ankarmons Camping
§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 valdes Tord Berglund och Jane Nord
Till rösträknare valdes Johanna Lindberg
§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 13 röstberättigade
§7. Styrelsens berättelse om det gångna verksamhetsåret 10-07-01 – 11-05-28
Ordförande redovisar verksamhetsberättelsen
§8. Kassörens redovisning
Kassören redovisar. Intäkter under året 23 250:- Utgifter under året 11 991:Behållning dags dato 38 356,92:§9. Revisors berättelse
Revisor Solweig Byströms berättelse läses. 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 två år
Ingrid Ahlén omval som sekreterare på två år
Johanna Lindberg omval som ledamot på två år
Carola Nyström omval som suppleant på ett år
Carin Westin nyval som suppleant på ett år
Anette Nilsson nyval som suppleant på ett år
Karin Lannerhall nyval som suppleant på ett år
§12. Val av revisor
Solweig Byström omval som revisor på ett år
§13. Val av valberedning
Vakant
§14. Ersättning styrelse, ledamöter
Mötet beviljade ledamöter i styrelsen att ta ut milersättning á 18,50:- vid resor till
styrelsemöten. Det brukar vara ca tre möten per år.
§15. Motioner
Två motioner inkomna.
A. Carin Westin vill att alla medlemmar ska få tillgång till medlemslistorna för att
kunna ta kontakt med cockerpooägare i närheten av där man bor.
Mötet beslutar att vi går ut med medlemslistor utan personnummer. I ett
medlemsbrev kommer en notis om detta. Medlemmarna har fyra veckor från
utskick att reagera och meddela styrelsen om de inte vill stå med.
B. Karin Lannerhall vill ha ett regelverk/rekommendationer för föreningens
valpförmedlare.
Mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
§16. Medlemsavgifter, registreringsavgifter av hund
Mötet beslutar att avgifterna förblir oförändrade.

§17. Plats för årsmötet 2012
Förslag från medlemmen Anette Nilsson om att förlägga årsmötet till Göteborg 2012.
Anette har samlat en grupp som håller i organisationen av träffen. Den gruppen består
i nuläget av Lena Olausson, Carin Westin, Kristina Karlsson samt ev, Sanna
Stensdotter
§18. Övriga frågor
Ett förslag från Erling Nordell om att använda de pengar som finns i föreningen till
support av träffar för att värva fler medlemmar. Tanken är att varje medlem ska kunna
söka ett bidrag från styrelsen om de vill ordna aktiviteter som främjar vår förening.
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda innan träffen genomförs för beslut om ersättning.
§20. Mötets avslutande
Ordförande Agneta Nordell tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vi ger också ett speciellt tack till Carola Nyström med familj som ordnat till årets träff
så vi fick en trevlig helg tillsammans.

……………………………………………..
………………………………………………………
Agneta Nordell Ordförande
Ingrid Ahlén Sekreterare

……………………………………………
……………………………………………………..
Jane Nord Justerare
Tord Berglund Justerare

