
PROTOKOLL FÖRT VID CHIHUAHUACIRKELNS ÅRSMÖTE 2008-03-29 I JÖNKÖPING

§1 Mötets öppnande
Samuel Carlid förklarade mötet öppnat.

§2 Justering av röstlängden
Upprop genomfördes med närvarolista som grund. Befanns vara 21 personer närvarande.

§3 Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande valdes Gun Kristensson

§4 Styrelsens anmälan om protokollförar vid mötet
Daniel Miks anmäldes som protokollförare för mötet.

§5 Val av två justeringspersoner
Till justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll valdes Anita Nilsen och Maria Lönnhammar.

§6 Beslut och närvaro- och yttranderätt
Alla närvarande var medlemmar.

§7 Stadgeenligt utlyst årsmöte
Kallelse till årsmötet utgick i CB 4 2007 och på hemsidan, i och med detta befanns årsmötet vara stadgeenligt utlyst.

§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes i befintligt skick.

§9 Styrelsens årsredovisning, med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 
revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelserna och den ekonomiska redovisningen gicks igenom. CC har skickat ansökan om obliggato-
risk PL-undersökning, SDHK har godkännt ansökan och svar väntas av SKK. Därefter  lästes revisorernas berättelse 
upp. Revisorerna beviljar styrelsen ansvarsfrihet.Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen
Styrelsen har beslutat revidera RAS efter svaret på PL-ansökan då RAS eventuellt ändå måste revideras.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar följa revisorernas förslag och beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

 1. Årsmötet beslutar bevilja styrelsens förslag till verksamhetsplan
 2. Årsmötet beslutar bevilja styrelsens förslag på budgetplan
 3. Årsmötet beslutar bevilja styrelsens förslag på oförändrade medlemsavgifter för 2008

§12 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänst-
göringsordning.
Ordförande 1 år:    Samuel Carlid
Ordinarie Ledamöter 2 år:  Leif Linde
     Paula Liukkonen

Ordinarie Ledamot 1 år:   Daniel Miks

Suppleanter 2 år:   Lotta Folin
     Mona Liljenbrink
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Kvarstående ledamöter:    Lillan Åkerlind
      Karin Hellström
      Marie Jarl

Kvarstående suppleanter:   Heidi Stenman
      Ruth Rosén Larsson

§13 Val av revisorer och två revisorsuppleanter
Revisorer:     Karl-Erik Ask 2 år
      Marie Callert 1 år

Revisorsuppleanter:    Emma Spång 2 år
      Sara Jansson 1 år

§14 Val av valberedning
Valberedning:     Maria Lönnhammar, sammankallande
      Erin Stoll
      Marie-Louise Christensen      

§15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14
Punkterna 12-14 förklarades omedelbart justerade

§16 Motioner och övriga frågor
Anita Nilsen, förslag att ge Britt-Marie Gertz ett hedersmedlemskap för hennes insatser för klubben
Årsmötet beslutade bifalla motionen

Louise Östh och Marie Callert, förslag att införa valplistan igen
Årsmötet beslutade bifalla motionen

Paula Liukkonen, förslag att ta bort tips-annonser från CB
Årsmötet beslutade avslå motionen
Paula reserverar sig från årsmötets beslut

Louise Östh och Anita Nilsen, förslag att behålla BIS över 10 år på Stora CC
Årsmötet beslutade bifalla motionen

Louise Östh och Anita Nilsen, förslag att klubben skänker priser till listvinnarna 1-3 plats
Årsmötet beslutade bifalla motionen

Paula Liukkonen, förslag på bidrag till medlemmar från klubben till ögonlysning av hundar över 9 år
Årsmötet beslutade bifalla motionen med tillägget att det är tidsbegränsat till 2008-12-31

Samuel och Gabriella Carlid, förslag på nytt poängsystem för Årets Uppfödare
Årsmötet beslutade bifalla motionen

Samuel och Gabriella Carlid, förslag på nytt poängsystem för Årets Avelshund
Årsmötet beslutade bifalla motionen

Ann Larsson, förslag till krav för att få stå med på CC:s uppfödarlista
Årsmötet beslutade avslå motionen

Sara, förslag att införa rekommendationer att ej avla på hundar med PL
Årsmötet beslutade avslå motionen

Proposition av styrelsen:
Låta styrelsen besluta om ändrad kostnad för prenumeration av domarkritiker.
Årsmötet beslutade bifall på propositionen

§17 Mötets avslutande
Samuel Carlid förklarade mötet avslutat
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