Protokoll Årsmöte 17 oktober 2017
Närvarande: Anna Källström, Jan Sjögren, Torbjörn Sjögren, Benjamin Jiglund, Harri Saari,
Susanna Wallebo, Bodil Clarin Floto och Mikael Floto.
Inga poströster har inkommit.
Plats: Hemma hos Susanna Wallebo i Stockholm, en del deltog genom gruppsamtal.
1)

Mötet öppnades av ordförande Anna Källström klockan 19.03.

2) Röstlängden fastställdes, 8 närvarande personer.
3) Anna Källström valdes till ordförande för mötet.
4) Harri Saari valdes till sekreterare.
5) Jan Sjögren och Benjamin Jiglund valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6) Samtliga medlemmar har behörigen kallats. Årsmötet fastställde detta.
7) Dagordningen fastställdes.
8) Föregående årsmötesprotokollet lades till handlingarna.
9 a) Styrelsens verksamhetsberättelse lades till handlingarna.
9 b) Ekonomisk berättelse fastställdes och lades till handlingarna.
10) Revisorernas berättelse hade anmärkningar mot styrelsens verksamhet
framförallt att inte alla handlingar hade kommit dem tillhanda. Revisorernas
berättelse lades till handlingarna.
11) Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
12 a) Frågor/motioner väckta av styrelsen:
Motion 4: Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§27 För ändring av klubbens stadgar krävs beslut om detta på två på varandra
följandeårsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Förslaget till stadgeändring
ska vara upptagen på dagordningen i kallelsen till mötet.

Motioner/frågor väckta av medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15
september för att behandlas av kommande årsmötet.
Tillägget i kursivt
Motivering: Att styrelsen ska kunna se över motionen/frågan som kommer in samt se
till att medlemmarna hinner få dem i tid för att kunna ta ställning till motionen/frågan
innan årsmötet.
Årsmötet godkände motionen med en liten ändring och denna motion ska därför upp
en andra gång på nästa årsmöte för att börja gälla.
Ny formulering:
§27 För ändring av klubbens stadgar krävs beslut om detta på två på varandra
följande årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Förslaget till stadgeändring
ska vara upptagen på dagordningen i kallelsen till mötet.
Motioner/frågor väckta av medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast en månad
före årsmötet för att behandlas av kommande årsmötet.
Ändringen är understruken.
Motion 5: Ändring av stadgarna
§20 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda möten per verksamhetsår. Beslut från
styrelsemöten ska redovisas på hemsidans lösenordsskyddade medlemssida.
Protokoll från styrelsemöten skickas till medlem efter förfrågan.
Ny lydelse
§20 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda möten per verksamhetsår. Beslut som
berör medlem/klubben meddelas via hemsida www.abyklubben.com och
Facebooksidan Abyklubben som är öppen för alla. Protokollen publiceras på
styrelsens sida på Facebook och kan fås i sin helhet vid förfrågan.
Årsmötet godkände denna motion för andra gång och den börjar gälla från och med
den 17/10 2017.
12 b) Frågor väckta av medlemmar i föreningen.
Inga frågor eller motioner från medlemmar.
13) Intäkter till föreningen är medlemmarnas årsavgift på 100 kronor som i nuläget
ger en budget på 4000 kronor per år. Torbjörn Sjögren kassör bedömer att den är
tillräcklig och föreslog att årsavgiften kvarstår på 100 kronor. Årsmötet beslutade att
årsavgiften ska vara oförändrad. Torbjörn Sjögren påminde även om
gratismedlemskap som vi har möjligheten att erbjuda till nya aby/som-ägare som
köper eller mottar en katt från Abyklubbens medlem.
14) Anna Källströms verksamhetsplan för nya verksamhetsåret gjordes några
justeringar, såsom att möjliggöra ett rasbord och PR i Danmark. Efter justering lades
verksamhetsplanen till handlingarna.

15) Följande valdes till styrelsen enligt § 9 och valberedningens förslag.
Ledamöter: Giggi Lagberg (2 år), Harri Saari (2 år), Jan Sjögren (2 år), Tobjörn
Sjögren (2 år)
Landsombud: Bodil Clarin Floto (Danmark, 2 år), Toril Kremmervik (Norge, 2 år) och
Harri Saari (Finland, 2 år)
Ledamöterna Anna Källström och Elisabet Jansson är sedan 2016 valda på två år.
16) Revisorer: Susanna Wallebo (samkallande) och Pernilla Nydahl.
17) Valberedning: Benjamin Jiglund (samkallande), Mikael Floto och Sandra
Olofsson.
18) Jag Sjögren föreslog ett medlemsmöte i samband med World Winner 2017 i
Haag, Nederländerna.
19) Mötet avslutades av ordförande Anna Källström klockan 20.28.
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