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§ 1. Mötets öppnande  

Malin Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes till  22 st. 
§6  Justerat till   23 st. 
§11 Justerat till   24 st. 
 
§ 3. Val av två protokolljusterare  

Eva Ohlin och Anders Dahlgren valdes som protokolljusterare och tillika rösträknare. 
 
§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst av mötet. 
 
§ 5. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av 

sekreterare  
Valdes av mötet att leda årsmötesförhandlingarna gjorde Barbro Kamleitner. Styrelsens val av 
mötessekreterare var Camilla Rönnqvist. 
 
§ 6. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§ 7. Styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret  

Årsmöteshandlingarna gicks igenom och godkändes.  
Kommentar till antalet medlemmar vid årets ingång vilket inte överensstämmer med föregående års 
slut. Detta korrigeras och antal medlemmar vid årets ingång är 410 st och vid årets slut 391 st. 
Således en minskning med 19 medlemmar under 2011. 
Årsmöteshandlingarna benämndes med årtalet 2012, i verksamhetsberättelserna framgår det att 
dessa gäller för 2011. HS gjorde samlade handlingar till årsmötet 2012, varför benämningen på 
framsidan av dokumentet också kallats så. 
 
§ 8. Revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret  

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
§ 9. Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner  

Resultat och balansräkningen fastställdes. Mötet beslöt att innestående medel skall föras över till 
nästa verksamhetsårs räkenskap.  



 
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
§11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt  

inriktning av verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår  

Verksamhetsplan och budget gicks igenom och godkändes av mötet med kommentaren att 
Rikslägret bör ingå i budget. 
 
§12. Genomgång av motioner avgivna av rasdistrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger 

konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa  

Motionerna lästes upp tillsammans med styrelsens yttrande över dessa. Mötet biföll styrelsens 
yttrande gällande alla inkomna motioner. 
 
§13. Styrelsens förslag till medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår  

Mötet beslutar att ingen höjning av medlemsavgiften görs, utöver den eventuella centrala höjning 
som kongressen beslutar om. Då detta belopp inte i dagsläget är känt och hänskjuts frågan till 
nästkommande medlemsmöte.  
 
§14. Fastställande av beslut a, b, c, d:  

Ärenden under paragraf 11 tom 13 fastställdes 
 
§15. val av:  
A) Ordförande: Till ordförande valdes Malin Johansson 1år omval 
B) Vice ordförande: Torbjörn Eriksson 1 år kvar 
C) Sekreterare: Camilla Rönnqvist 1 år kvar 
D) Kassör: Ingela Jacobsson 2 år nyval 
E) Ledamöter: Maria Drangel 2 år omval 
F) Suppleanter:  
Nr1. Madelene Dahlgren 2 år omval 
Nr2. Camilla Dahlgren 1 år kvar 
Nr3. Elaine Holappa 2 år nyval 
G) Revisorer: 

Mötet beslutar att välja:  
Sebastian Schauermann 1år omval 
Eleonor Sjögren 1år omval 
Revisor supp Camilla Jönsson 1år omval 
Revisor supp vakant 
 
H)Valberedning 

Anders Dahlgren sammankallande 
Kristina Wahlqvist 
Tommy Andersson 
 
I)Ombud till kongressen 

Mötet beslutar att ge styrelsen uppdrag att utse dessa. 
 
§16. Fråga om omedelbar justering av punkt 14-15  

Paragraf 14 och 15 punkt A-I lästes upp och förklarades omedelbart justerade. 
 



§17. Av lokalområden och medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under § 11 och 13 

jämte styrelsens yttrande över dessa.  

Fanns inga 
 
§18. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet för beslut eller i övrigt upptagits på 

dagordningen.  
A) Andra beslut gällande nya stadgarna.  
Beslut 2. Mötet beslutar enhälligt att antaga de nya stadgarna för Svenska Dobermannklubben med  
Säte i Stockholm  
Styrelsen ska bestå av: Ordförande  
Vice ordförande  
Kassör  
Sekreterare  
1 Ledamöter  
3 Suppleanter  
Beslutet fattades enhälligt med 24 personer för mot 0 personer mot.  
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.  
Säte Stockholm – Svenska Dobermannklubben  
Sätravägen 9  
15591 Nykvarn  
Antal ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare samt ledamot. 
Antal Suppleanter 3st 
 
B) Diskussion med anledning av motion gällande knäleder 

Mötet beslutar att ge ARK uppdraget att i första hand utreda om det föreligger något behov av 
knäledsundersökning av dobermann. Skadefrekvensen och bakomliggande orsaker skall utredas för 
att fastställa det eventuella behovet. Om behov föreligger, verka för att en officiell avläsning skall 
ske hos SKK. Behovet skall utredas under 2012. 
 

C)Ekonomiska bidrags möjligheter till lokalområdena 

Mötet beslutar att tillsätta arbetsgrupp som skall ledas av Malin Johansson. Varje LO ansvarar för att 
tillsätta en representant till gruppen senast den 30/3. Arbetsgruppen skall verka för att ta fram ett 
förslag på styrdokument för hur ekonomiska bidrag skall genereras till lokalområdena. 
 
§19. Mötets avslutade 

Mötesordförande lämnade över till klubbens ordförande som tackade de deltagande medlemmarna 
och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 MötesOrdförande  Sekreterare 

Barbro Kamleitner  Camilla Rönnqvist 

 

Justerare   Justerare 
Anders Dahlgren  Eva Ohlin 


