
PROTOKOLL FÖRT VID CHIHUAHUA CIRKELNS ORDINARIE ÅRSMÖTE  
DEN 15 MARS 2003 I ÖDESHÖG 

 
1. Mötets öppnande 

Lennart Jonsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 
 

2. Justering av röstlängden 
10 röstberättigade medlemmar var närvarande. 
 

3. Val av ordförande för mötet 
Helen Nylander valdes till ordförande för mötet. 
 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Anne Nilsson Sjödahl anmäldes som protokollförare. 
 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet. 
Märta Isaksson och Arne Blomgren valdes av mötet till justeringsmän och rösträknare. 
 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar (enligt §7 
moment 4) 
Det konstaterades att förutom de 10 närvarande medlemmarna hade Helen Nylander 
(suppleant i Svenska Dvärghundsklubben) närvaro- och yttranderätt. 
 

7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Det konstaterades att mötet blivit utlyst i Chihuahuabladet nr 4/2002 
 

8. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes och godkändes 
 

9. Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 
Dessa handlingar lästes igenom och godkändes med följande kommentarer: 
● Chihuahua Cirkeln borde bli bättre på att utlysa och hålla medlemsmöten 
● CC-Shopen borde ha ett inventerat lager så vi vet vad som finns och till vilket värde. 
 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 
Resultat- och balansräkningen godkändes och fastställdes. 
 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 
Lennart Johansson redogjorde för en motion från föregående årsmöte angående 
önskan om användande av våg vid chihuahuabedömning. Styrelsen har under året talat 
med SDHK och fått reda på att SKK har låsta tävlingsbestämmelser till 2006-12-31 är 
det inget vi kan göra i fråga nu. SDHK föreslår att vi börjar med att använda våg på 
våra egna utställningar och sedan gör vi en utvärdering som kan ligga till grund för 
vidare arbete med frågan. 
 



12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. 
 

13.  a)  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes. 
 
 b) Föredragning av styrelsens budgetplan 
 Budgetplanen godkändes  
 
 c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
 Mötet beslutade att medlemsavgiften ska ligga kvar på 250 kr för fullbetalande 
 medlem, 60 kr för familjemedlem samt 200 kr för valpgåvomedlemskap. 
 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Till ordförande valdes: Anne Nilsson Sjödahl 
Till ordinarie ledamöter valdes: Paula Liukkonen, nyval 2 år 
   Elisabeth Spillman- Åkerlund, nyval 2 år 
   Katrin Kraft, nyval 2 år 
   Moniqa Persson, fyllnadsval 1 år 
   Milla Lindell, fyllnadsval 1 år 
   Petra Stengård, fyllnadsval 1 år 
Till suppleanter valdes: 1. Jonas Jonasson, 1 år kvar 
   2. Ann-Charlotte Folin, fyllnadsval 1 år 
   3. Ruth Rosén Larsson, nyval 2 år 
 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 
Till revisorer för ett år valdes Lennart Hägg och Tina Törnqvist. 
Till revisorssuppleanter för ett år valdes Lennart Johansson och Samuel Carlid. 
 

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
Till valberedning valdes: Gabriella Carlid, sammankallande, 1 år kvar 
   Mattias Åkerman, nyval 2 år 
   Arne Blomgren, nyval 1 år 
 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 
Beslutades att punkterna 13 – 15 anses omedelbart justerade. 
 

18. Övriga ärenden 
●  Lennart Johansson meddelade att han gärna ser att den nya styrelsen utser en ny 
 webbmaster som tar över hemsidan. 
●  Det diskuterades om Stora CC och många önskar att den alltid ska vara en 
 certutställning. Den nya styrelsen får jobba vidare med frågan. Ansökan görs till 
 SDHK som söker vidare tillstånd hos SKK. 
● Det konstaterades att det på stora CC 2002 delades ut priser som inte styrelsen 
 medgivit 
● Lennart Jonsson läste från valberedningens lista upp vilka personer som ställdes 
 upp som regionsombud, den nya styrelsen får välja dessa på ett styrelsemöte. 
● Styrelsen meddelade de rekommenderade valp och parningspriserna som det 
 tagits beslut om på styrelsemötet den 25/1-03. Det rekommenderade valppriset 



 höjdes från 7 000 kr till 10 000 kr. Den rekommenderade parningsavgiften 
 höjdes från 3 000 kr till 3 500 kr, språngavgiftssystemet höjdes från 500 kr i 
 språngavgift och 500 kr per valp till 1 000 kr i språngavgift och 1 000 kr per 
 valp. 
 

19. Mötets avslutande 
Helen Nylander tackade för förtroendet och förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet   Mötesordförande 
Anne Nilsson Sjödahl   Helen Nylander 
 
Justeringsman   Justeringsman 
Märta Isaksson   Arne Blomgren 
 
    
 
 


