
Protokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 2016.06.10 i Eskilstuna, 
Vilsta Sportcenter

• Mötets öppnande
Ordförande Maria Andrén hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

• Justering av röstlängden
31 +1 deltagare.

• Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Maria Lönnhammar, ordförande i SDHK.

• Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Till protokollförare valdes Hanna Krohn.

• Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med 
ordföranden

ska justera protokollet
Till justeringsmän valdes Maria Andrén och Helene Adielsson.

• Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
• En person har närvarorätt men ej yttranderätt. 
• En person har närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

• Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet fastställde att årsmötet har utlysts i tid via hemsidan, annons i CB 
nr 1 samt via sociala medier.

• Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

• Styrelsens årsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 
styrelsens arbete samt revisionsberättelsen
Ordförande Maria Andrén läste upp verksamhetsberättelsen för 2015 och 
Roger Wiklund gick igenom balans- och resultaträkning. 
Revisionsberättelserna gicks igenom och revisorerna beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna. 

• Styrelsens redogjorde för de uppdrag föregående årsmöte gav styrelsen.

• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att följa revisorernas råd om ansvarsfrihet för styrelsen för det 
gångna året.

• Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, styrelsens budgetplan 
samt beslut om avgifter för kommande år



Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag till verksamhetsplan, 
budgetplan och att medlemsavgifterna ska vara oförändrade år 2016.

• Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Ordförande 1 år: Maria Andrén, (omval).
Ordinarie ledamöter 2 år: Catrin Welin (omval), Tina Leiding (nyval), Lena 
Fredriksen (nyval).
Ordinarie ledamöter 1 år: Sonja Gertz (fyllnadsval för Jan Astmyr), Helene 
Adielsson och Åsa Bäcklin (valda i 2 år för ett år sedan).

Suppleanter 2 år: Janina Timerdal (nyval), Marlene Svegreus (nyval).
Suppleanter 1 år: Sandra Engström och Mirjam Pettersson (valda 2 år för ett 
år sedan).
Tjänstgöringsordning suppleanter: Sandra Engström (1), Mirjam Pettersson 
(2), Janina Timerdal (3) och Marlene Svegreus (4).

• Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Revisor 2 år: Karl Petter Sandgren (nyval)
Revisor 1 år: Pia Ohlsson (ett år kvar)
Revisorssuppleant 2 år: Björn Hellström
Revisorssuppleant 1 år: Karin Hellström

• Val av valberedning
Sammankallande Jenny Hull 1 år, 
Lorettah Bortinnah, Charlotte Ter-Borch (1 år kvar).

• Beslut av omedelbar justering av punkterna 13-15
Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade. 

• Övriga ärenden och motioner som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller 
som senast tre veckor innan årsmötet skriftligen kommit styrelsen tillhanda

• Styrelsen har beslutat att göra Birgitta Granfeldt till hedersmedlem i 
Chihuahuacirkeln för hennes mångåriga arbete för klubben som bland 
annat valpförmedlare.

Motion 1
Om Patella Luxation
Som ett steg i rätt riktning med avsikt att få ner antalet PL-belastade chihuahuor 
föreslår jag att vi följer Norges exempel. D.v.s. den sammanlagda PL-belastningen 
vid parning mellan avelshundarna ska inte överstiga 1 och inte 2 som nu är tillåtet i 
Sverige.

Med vänlig hälsning
Inga-Lena Hellman
Norrköping 5/4 2016



Styrelsen bifaller att ha max PL 1 som ett rekommenderat värde. Uppdatering 
kommer kunna göras vid nästa revidering av RAS.

Mötesordförande Vid protokollet

------------------------------------     ----------------------------------
Maria Lönnhammar Hanna Krohn

Justerare Justerare

----------------------------------- -------------------------------------
Maria Andrén Helene Adielsson
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