SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN
Protokoll fört vid
STOCKHOLMS LO
Ordinarie årsmöte 2015-02-10
Plats: Solna Sundbybergs BK

§ 1 Mötets öppnande
Thord Byström öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden justerades till 9 st röstberättigade medlemmar.
§ 3 Anmälan om mötessekreterare
Anmäldes att styrelsens val av mötessekreterare är Lisa Druse
§ 4 Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare
Valdes Angelique Lannervall och Folke Lötborn, att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokollet.
§ 5 Val av mötesordförande
Thord Byström valdes till mötesordförande
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande
Valdes Angelique Lannervall och Folke Lötborn, att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokollet.
§ 7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 8 Styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2014, genomgång av resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse.
Mötet gick igenom verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning. Närvarande
medlemmar ansåg att verksamheten varit god och trots avsaknad av inkomstbringande
utställning och tester så har styrelsen hållit utgifterna på så låg nivå som möjligt vilket
möjliggjort ett litet underskott i balansen. Detta har varit möjligt då flera medlemmar
sponsrat med egna medel. Kassören redogjorde för balans och resultat och mötet
konstaterade att ekonomin i LO´t är fortsatt god
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska
dispositioner
Revisonsberättelsen lästes upp vilken anger att årsredovisningen ger en rättvis bild av
klubbens resultat och verksamhet
Beslöt årsmötet att - fastställa resultat- och balansräkningen
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöt årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 11 Verksamhetsplan för 2015
Mötet gick igenom verksamhetsplanen som fastställdes. Verksamhetsplanen är ett
förslag till kommande aktiviteter som de presenterars på årsmötet men ger också
medlemmarna möjlighet att under året inkomma med förslag till aktiviteter.

§ 12 Val av styrelse
Ordförande Thord Byström
Vice ordförande Angelique Lannervall
Sekreterare Maria Nisselä Andersson
Ordinarie ledamot Rebecca Sneitz
KassörSatu Kettunen
Suppleant Lisa Druse
Suppleant Olof Haggren
§ 13 Val av revisor
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant Vakant

Omval 1 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
(1 år kvar av mandatperioden)
(1 år kvar av mandatperioden)
Nyval 2 år
Nyval 1 år
Folke Lötborn
Lorentz Ogebjer

§ 14 Val av valberedning
Valdes

Camilla Rönnqvist
Tobias Öiangen

§ 15 Fråga om omedelbar justering av § 12 - § 14
Beslöt årsmötet att omedelbar justera ½ 12-14.
§ 16. Övriga frågor
Inga övriga frågor eller motioner har inkommit som skall beslutas i på mötet.
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