
Föreningen Cockerpoo Sveriges Årsmöte i Eskilstuna 30 juni 2018

§1     Årsmötets öppnande

Ordförande Anna Ahlgren 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 Anna Ahlgren, till sekreterare för mötet valdes Ellen Broomé.

§4     Val av justeringsmän samt rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ove Ekström och Leif Gustavsson

§5     Fastställande av dagordningen

Dagordningen presenterades vara identisk föregående år och fastställdes av samtliga deltagare.

§6     Upprättande av deltagarlista / röstlängd

Ett block med bläckpenna skickades runt i lokalen och ordförande frågade sedan samtliga åhörare 

om man fyllt  i  sitt  namn för att  säkerställa att  samtliga med rösträtt undertecknat. Detta för att 

kunna  säkerställa  röstlängden.  Endast  föreningsmedlemmar  och  personer  över  16  år  erhåller 

rösträtt. Röstlängden blev 42 personer. Närvarande från styrelsen var Anna Ahlgren, Ellen Broomé, 

Carola Nyström, Laila Calvo samt Malin Siljeholm. 

§7     Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017-2018

Malin Siljeholm föredrog verksamhetsberättelsen.

§8     Styrelsens förvaltningsberättelse

Kassör Laila Calvo redovisade föreningens ekonomi.  Inga frågor ställdes och redovisningen av 

föreningens ekonomi godkändes av samtliga deltagare.
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§9     Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen  lästes  upp  och  revisor  Carin  Westin  rekommenderade  ansvarsfrihet  för 

styrelsen.

§10    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet röstade för ansvarsfrihet för styrelsen.

§11    Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit från föreningens medlemmar, däremot föreslår sittande styrelse vid 

mötets datum en ändring av stadgarna. Information om ändringarna har sänts ut två veckor innan 

årsmötet enligt bestämmelser.

Kristina Holm motsätter sig att styrelsen utser valberedning och menar att 4§ innebär att styrelsen 

utser sig själv. Att minimiantalet av föreslagna styrelsemedlemmar höjs till  fem är bra. Kristina 

anser att en mindre utomstående grupp ska se över nya förslagen för stadgarna. Att beskrivning för 

vad  styrelsen  ska  göra  inte  längre  är  nedskrivna  ogillas  också.  Kristina  tycker  att  det  är 

problematiskt att arbetsuppgifter inte längre skulle vara nedskrivna, då föreningens medlemmar inte 

kan kontrollera om arbetet görs som det ska. Kristinas samlade åsikt är att inte godkänna detta 

förslag, utan se över det en gång till.

Ordförande Anna Ahlgren menar att styrelsen självklart inte ska styra valberedningen men att det i 

praktiken tyvärr blivit så de senaste åren på grund av ointresse. Minst en valberedning måste väljes 

vid detta möte.

Carin  Westin  (revisor)  anser  att  styrelsen  mycket  väl  kan  utse  valberedning  då  de  känner 

medlemmarna och föreningen väl och arbetar med den ideellt. Carin menar också att en suppleant, 

precis  som övriga  styrelsemedlemmar  bör  närvara  för  att  hänga  med  i  arbetet  och  godkänner 

förslaget i  motionen att  även suppleanter ska ha rösträtt.  Borttagandet av arbetsuppgifterna rent 

formellt i stadgarna är också bra anser Carin då det ”tynger ner” dokumenten. Det kan dock finnas 

en nytta i att lägga arbetsuppgifterna som bifogad information.

Madeleine Lindermann håller med om att förändringar bör göras i stadgarna för att uppdatera dem, 

men att motionen som diskuteras känns odemokratisk. Ändringarna hänger inte ihop menar hon. 
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Madeleine vill yrka på en mindre grupp som ser över, en stadgekommitté, likt Kristinas förslag. 

Madeleine vill  också tillägga att det hade varit  hjälpsamt om man fick ett medskick där exakta 

ändringar markeras upp tydligt inför beslut, så man slipper korsläsa och gissa sig till vad som ska 

ändras.

Kicki  Tervalampi  tycker  att  det  är  bra  om arbetsuppgifterna för  styrelsen finns bifogat  så  man 

enklare kan förstå vad som menas med att arbeta i styrelsen och kunna söka sig till den för att 

arbeta.

Annica  Zetterholm håller  med  Kristina  Holms  och  Madeleine  Lindermanns  förslag  på  mindre 

grupp/ kommitté. 

En röstning upprättas och följande förslag röstas om:

Förslag 1: Bifalla denna motion 

Förslag 2: Avslå denna motion

Förslag 3: En kommitté arbetar igenom motionen och man prövar förslaget igen

Motionen fick avslag då antalet röstande på förslag 1 ej uppnådde 2/3 av röstlängden vilket krävs 

för att godta förslaget. Detta innebär att man ej behöver rösta om förslag 2.

Mötesdeltagarna röstade för förslag 3 och en kommitté kommer att tillsättas för att arbeta fram ett 

nytt förslag till stadgeändringar inför nästa årsmöte.

§12    Medlemsavgifter samt hundregistreringsavgifter

Mötet beslutade att  både medlemsavgiften, samt hundregistreringsavgiften förblir oförändrade. 

§13    Budgetförslag

Laila Calvo läste upp budgetförslaget för verksamhetsåret 2018 – 2019 och mötet godkände detta.

§14    Val av styrelse och suppleanter

Styrelsen inför verksamhetsåret 2018 – 2019 ser ut som följer:

Anna Ahlgren ordförande 1 år omval

Laila Calvo kassör 2 år omval
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Malin Siljeholm suppleant 1 år nyval

Lotta Rehnman suppleant 1 år nyval

Annica Zetterholm suppleant 1 år nyval

Redan sittande:

Carola Nyström ledamot 1 år återstående 

§15    Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor omvaldes Carin Westin och till revisorssuppleant valdes Ewa Bergqvist Boström

§16    Val av valberedning

Till  valberedning  valdes  Madeleine  Lindermann  och  Kickie  Tervalampi.  Godkändes  genom 

röstning.

§17    Övriga frågor
• En  deltagare  frågar  styrelsen  om  valberedningen  kan  begära  ut  uppgifter  ur 

medlemsregistret för att kunna kontakta medlemmar och således göra sitt jobb?

Svaret är: Ja, det går utmärkt. Man kontaktar ordf. Anna Ahlgren alt. kassör Laila Calvo som 

har tillgång till registret.

• En deltagare beskriver att tillgången till internetuppkoppling inte alltid är självklart på den 

platsen hen bor, man undrar således ifall styrelsen kan tänka sig att skicka brev med viktiga 

nyheter eller uppdateringar?

Svaret  är:  Ja,  kassör  Laila  Calvo  menar  att  hon  gärna  sänder  brev.  Man får  dock  som 

föreningsmedlem själv ansvara för att begära informationen och då skickas den.

• En deltagare undrar ifall sommarträffen och således årsmötet kan infalla på annan helg än 

just den som är i månadsskiftet juni/juli?

Svaret är: Ja, årsmötet och sommarträffen kan hållas när som helst från 1:a juni till 30:e 

augusti.
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§18    Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat av ordförande Anna Ahlgren.   

Vid protokollet Ordförande

Ellen Broomé Anna Ahlgren

Justeras Justeras

Ove Ekström Leif Gustavsson
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