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Årsmötets öppnande 
 
Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade 
därefter årsmötet öppnat. 
 
§ 1  Fastställande av röstlängd 
 
 §§ 1-17  Arton röstberättigade medlemmar 

  
 
§ 2  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera  
  protokollet 
 
 Madelene Dahlgren och Claes Drangel 
 
§ 3  Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
 
 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst 
 
§ 4  Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val  

av  sekreterare 
 
Stefan Borgh valdes som årsmötesordförande och styrelsen anmälde Elisabeth Bergström  
som mötessekreterare. 
 
Stefan Borg tar över ordförandeklubban 
  

§ 5   Fastställande av dagordning 
 

Dagordning fastställdes 
 

§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005 
 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom  
 
§ 7  Revisorernas verksamhetsberättelse för 2005 
 

Revisor Stefan Borgh läste upp revisionsberättelsen där de bla angav att räkenskaper var i 
sin ordning och att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2005. 
 



 
Svenska Dobermannklubben 

 
Årsmötesprotokoll 

 
Sid 2(5) 

  

 

Plats: Katrineholms BK 2006-03-11 

 
 
§ 8  Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner  

 (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga) 
 

Resultat och balansräkning fastställdes och resultatet överförs till år 2006. 
 

§ 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
  (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga) 
 
  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2005 
 
§ 10  Genomgång av verksamhetsplan för 2006 samt inriktning av verksamheten för 2007. 
 
  Föreliggande verksamhetsplan gicks igenom och kompletterades med att RM-skydd  
  arrangeras i Kumla den 1 juli 2006 
 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
a t t godkänna förslag om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår, samt 
a t t inriktningen för nästkommande verksamhetsår skall vara hälsa. 
   

§ 11  Genomgång av motioner avgivna av LO:n och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger 
  konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa. 
 
 Inga motioner inkomna. 
 
§ 12  Styrelsen förslag om till medlemsavgift för 2007. 
 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
a t t höja medlemsavgiften för hel- och delbetalande medlemmar med 10 kr, 
a t t höja medlemsavgiften för familjemedlem med 20 kr, samt 
a t t bemyndiga styrelsen att besluta om justering av avgiften med anledning av  
       kongressbeslut. 

 
§ 13  Fastställande av/beslut om 
 

a) Verksamhetsplan för 2006 samt inriktning av verksamheten 2007 
 
Årsmötet beslutade att bifalla föreliggande förslag 
 

b) Medlemsavgift för 2007 
 
Årsmötet beslutade att bifalla föreliggande förslag. 
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§ 14  Val av 
 

a) Ordförande i styrelsen 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta  
a t t välja Thord Byström som ordförande i styrelsen, ett år omval 
 
Årsmötet beslutar bifall av valberedningens förslag. 
 

b) Kassör 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta  
a t t  välja Lennart Eriksson som kassör i styrelsen, två år omval 
 
Årsmötet beslutar bifall av valberedningens förslag. 
 

c) Ledamot 
  
Valberedningen föreslår årsmötet besluta  
a t t välja Maria Bohlin som ledamot i styrelsen, två år omval 
 
Årsmötet beslutar bifall av valberedningens förslag. 
 

d) Suppleant i styrelsen 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta  
a t t  välja Annica Rosen som förste suppleant i styrelsen, ett år fyllnadsval, 
a t t  välja Åsa Liderfors som andre suppleant i styrelsen, två år omval, samt  
a t t  välja Lisa Druse som tredje suppleant i styrelsen, två år omval. 
 
Årsmötet beslutar bifall av valberedningens förslag. 
 

e) Två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta 
a t t  välja Janne Johansson revisorer, ett år omval,  
a t t  välja Stefan Borg som revisor, ett år omval, 
a t t  välja Camilla Jönsson som revisorsuppleant ett år omval, samt 
a t t  välja Allan Rundqvist som revisorsuppleant, ett år omval.  
 
Årsmötet beslutar bifall av valberedningens förslag. 
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f) Valberedning (Tre ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant)  

 
Årsmötet föreslår följande 
a t t  välja Ammi Aro som ledamot och sammankallande, ett år omval 
a t t  välja Wanja Johansson som ledamot, ett år omval, samt 
a t t  välja Jeanett Lemeke som ledamot, ett år omval.  
a t t  välja Tommy Andersson som suppleant, ett år nyval. 
 
Årsmötet beslutar bifall av föreliggande förslag. 
 

g) Ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag till 
styrelsen att utse dessa 
 
Årsmötet föreslår följande 
a t t uppdra åt styrelsen att utse dessa 
 
Årsmötet beslutar bifall av föreliggande förslag. 
 

§ 15  Fråga om omedelbar justering av § 13 och § 14 
 
  Årsmötet beslutar omedelbar justering av §§ 13 -  14. 
 
§ 16  Av Lokalområden och medlemmarna angivna motioner som ej behandlats under § 11 

jämte styrelsens yttrande över dessa 
 
Inga motioner inkomna. 
 

§ 17  Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på  
dagordningen 
 
Avelsdjur von Willebrand-testas 
Avelsrådskommittén (ARK) har inkommit med förslaget att avelsdjurens teststatus för 
sjukdomen von Willebrand skall publiceras tillsammans med övrig valpkullsinformation 
under utvärderingsperioden 2006-08-01 – 2011-07-30. 
  
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
a t t bifalla föreliggande förslag. 
 
Under överläggningen yrkar Gunilla Karlsson avslag till beslutsförslaget men att frågan tas 
upp för behandling vid nästkommande uppfödarmöte. 
 
Sedan överläggningen förklaras avslutad ställer ordföranden proposition på gjorda yrkanden 
och finner bifallsyrkanden vara med ”ja” besvarat. 
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Årsmötets avslutande 
 
Årsmötesordförande Stefan Borgh lämnar över ordförandeklubban till omvalde ordförande  
Thord Byström som tackar för förtroendet, välkomnar alla medlemmar till rasmästerskapshelgen 
i Örebro i pingst och förklarar därefter mötet avslutat  
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Elisabeth Bergström  
sekreterare  
 
Justerat den:  6 juni 2006 
 
 
 
 
 
Stefan Borgh Madeleine Dahlgren Claes Drangel 
mötesordförande justerare  justerare 
 


