Årsmötesprotokoll 2016
Mopsorden

Protokoll fört vid Mopsordens årsmöte den 20 februari 2016
Plats: Broby Gård, Märsta
Tid: 13:00 – 14:00

Moa Persson presenterade kort det avtal som Mopsorden träffat med Agria Djurförsäkring om gäller
from 1 juli 2015.
Vidare redovisade Moa Persson för utvärdering av den pågående andningsenkäten.

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Moa Persson hälsade alla varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Justering av röstlängd
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 22 st. röstberättigade närvarande
medlemmar (bilaga 1).
Utöver dessa medlemmar närvarade Peter Fugelstad.
3. Val av ordförande för årsmötet
Linn Hansson, valberedningen, presenterade förslag på mötesordförande för årsmötet, Peter
Fugelstad.
Årsmötet beslutade att välja Peter Fugelstad till ordförande för årsmötet.
Peter Fugelstad tackade för förtroendet att få leda årsmötet.
Med anledning av Ann-Kristin Eriksson bortgång i veckan hölls en tyst minut för henne och andra
i mopsvärlden som gått bort under det gångna året.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet
Anmäldes att styrelsen utsett Katarina Swahn till protokollförare under årsmötet.
5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare
Årsmötet beslutade att utse Stefan Lindquist och Lars Olof Carlén till justerare och tillika
rösträknare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för Peter Fugelstad.
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7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Moa Persson anmälde att utlysning om årsmötet skett i enlighet med Mopsordens stadgar
genom annons i Mops Allehanda nr 4/2015 samt på klubbens hemsida.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordning
Föredrogs styrelsens förslag till dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagd dagordning.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
Lena Nyberg meddelade att 2015 års BIS veteran vid Specialen var Pugwoods For Your Eyes Only.
Verksamhetsberättelse för 2015 gicks igenom och godkändes av årsmötet.
Moa Persson meddelade att 2015 var ett ekonomiskt ansträngt år och styrelsen har kämpat för
att få verksamheten att gå ihop. Moa Persson framförde vidare ett varmt tack till styrelsen för
det arbete som lagts ner under året under dessa förutsättningar.
Balans- och resultatredovisning gicks igenom och godkändes av årsmötet.
Moa Persson informerade att ett nytt RAS-dokument har tagits fram, vilket även godkändes vid
Svenska Kennelklubbens avelskommitté i november 2015.
RAS och det arbete som avelskommittén genomfört gicks igenom och godkändes av årsmötet.
Revisionsberättelsen för 2015 var utdelad och föredrogs av Peter Fugelstad.
Revisionsberättelsen ansågs av årsmötet föredagen.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 31
december 2015.
Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag överföra det balanserade resultatet på – 2 149 kr
i ny räkning.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Årsmötet konstaterade att årsmötet 2015 inte gett styrelsen några uppdrag.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
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13.
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2016 gicks igenom.
Moa Persson informerade att 2016 års verksamhet, som liksom 2015, kommer att
påverkas av verksamhet och samarbeten gällande brakycefaliska hundraser.
Styrelsen har vidare beslutat att ägna mycket tid under 2016 till att få igång regionerna
och deras regionombud, vilka är mycket viktiga informationskanaler för Mopsorden.
Catrin L Westin konstaterade att Stockholmsområdet behöver kompletterande regionombud.
Moa Persson och Liselotte Sandin konstaterade att det är ett storstadsproblem, likt som
för så många andra föreningar. Det är svårt att få till en kontinuerlighet i storstadsområden. Förslag mottages tacksamt på regionombud.
Konstaterades vidare att det genomförs många mopsträffar i Stockholmsområdet som
inte arrangeras via Mopsorden. Vid dessa bör Mopsorden försöka närvara och sprida
information om klubben.
Årsmötet beslutade att godkänna och fastställa föreslagen verksamhetsplan.
b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Moa Persson meddelade att medlemsavgiften föreslås oförändrad.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Den föreslagna budgeten gicks igenom och godkändes av årsmötet.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag föredrogs av Linn Hansson.
Val av ordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Moa Persson.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Moa Persson till ordförande för en tid av ett år.
Val av ordinarie ledamöter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Inger Danielsson
Sylwia Zielinski
Kjell Carnbrand
Rosemary Åsberg

omval
omval
nyval
fyllnadsval
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2 år
2 år
2 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Inger Danielsson, Sylwia Zielinski och Kjell Carnbrand till ordinarie
ledamöter för en tid av två år.
Årsmötet beslutade vidare att välja Rosemary Åsberg till ordinarie ledamot för en tid av ett år.
Val av suppleanter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Suppleant
Suppleant

Angelica Eriksson
Annie Kling

nyval
fyllnadsval

2 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Angelica Eriksson och Annie Kling till suppleanter för en tid av två
respektive ett år.
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Angelica Eriksson
2. Annie Kling
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett år:
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Carina Radlert
Ann Lindberg
Anders Dillström

omval
omval
nyval

1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Carina Radlert till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Ann
Lindberg och Anders Dillström till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
16. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Maria Molin
Cathrin L Westin

sammankallande
ordinarie

omval
nyval

1 år
2 år

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16, se bilaga 2.
18. Ärenden som i laga ordning anmälts för behandling på årsmötet
Förelåg proposition från styrelsen med förslag på redaktionella ändringar i stadgarna för
Mopsorden.
Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om nya stadgar för Mopsorden.
19. Övriga frågor (ej beslut)
Förelåg inkommen e-post från medlem gällande framtagning av informationsfolder om rasen.
Årsmötet konstaterade att styrelsen redan påbörjat framtagning av valpbroshyr.
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20. Årsmötets avslutande
Mötesordförande Peter Fugelstad tackade de närvarande för visat intresse och lämnade över
ordförandeklubban till ordföranden Moa Persson.
Ordföranden Moa Persson tackade för förtroendet och förklarade därefter årsmötet för
avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

-----------------------------------------Katarina Swahn

------------------------------------------Peter Fugelstad

Justeras

Justeras

------------------------------------------Stefan Lindquist

------------------------------------------Lars Olof Carlén
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