
      Protokoll Årsmöte 16 oktober 2016

Närvarande: Anna Källström, Jan Sjögren, Torbjörn Sjögren, Åsa Ericsson, Anita Pettersson 
och Eva Wålinder

Inga poströster har inkommit. 

Plats: Camp Iggesund i samband med utställning arrangerad av Hälsingekatten.

1/ Mötet öppnades av ordförande Anna Källström.

2/ Röstlängden fastställdes, 6 närvarande personer närvarande varav 1 med ej rösträtt.

3/ Anna Källström valdes till ordförande för mötet.

4/ Åsa Ericsson valdes till sekreterare.

5/ Jan Sjögren och Eva Wålinder valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6/ Samtliga medlemmar har behörigen kallats.  Årsmötet fastställde detta.

7/ Dagordningen fastställdes.

8/ Föregående årsmötesprotokollet lades till handlingarna.

9a/ Styrelsens verksamhetsberättelse lades till handlingarna.

9 b/ Ekonomisk berättelse fastställdes och lades till handlingarna.

10/ Revisorernas berättelse hade några anmärkningar mot styrelsens verksamhet framförallt 
att inte alla handlingar hade kommit dem tillhanda. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se 
över rutiner till nästa årsmötet. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

11/ Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

12a/  Frågor/motioner väckta av styrelsen:

Motion 4: Ändring av stadgar och klubbens upplösning
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§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 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 rösta enhälligt ja och denna motion ska därför upp en andra gång på nästa årsmötet 
för att börja gälla.

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 antog denna nya lydelse på §20 och därmed ska denna motion behandlas en andra 
gång på årsmötet 2017.

12b/Frågor väckta av medlemmar i föreningen.

Fråga 1 Hemsidan

Årsmötet diskuterade Anqi Lindblom Ahlms fråga om att förbättra hemsidan och delegerade 
ärendet till styrelsen som får i uppdrag att se över all information på hemsidan samt förbättra 
innehållet.

Fråga 2 Policy gällande informationsspridning

Årsmötet diskuterade Anqi Lindblom Ahlms frågeställning och anser att idag används 
Facebook till att nå otroligt många medlemmar väldigt fort, men att samma info ska finnas 
tillgänglig på hemsidan så att de som inte har Facebook kan ta del av vad som är på gång. 
Gällande detta årsmötet så kom infon om årsmötet 1 dag senare på hemsidan än på 
Facebooksidan vilket årsmötet tyckte var okej tidsintervall, men infon fanns på båda i god tid 
innan årsmötet. Kontakt med klubben sker mestadels via info@abyklubben.com, 
mail@abyklubben.com och styrelsen@abyklubben.com. Idag ligger även telefonnummer till 
styrelsemedlemmar offentligt på hemsidan.
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Årsmötet delegerar till styrelsen att ta fram en generell policy gällande kommunikation 
mellan styrelse och medlemmarna.

Motion 3 Gratis medlemskap

Torbjörn Sjögren har väckt förslaget att införa gratis medlemskap gällande innevarande år för 
personer som någon av klubbens medlemmar överlåtit en abessinier eller somalikatt till. 
Medlemskapet skall vara gratis under förutsättning att personen inte varit medlem i 
Abyklubben tidigare.

Förslaget diskuterades av årsmötet som sedan enhälligt röstade ja till förslaget. Så från om 
med 16 oktober 2016 införs gratis medlemskap enligt premisserna ovan.     

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.

14/ I Anna Källströms verksamhetsplan för nya verksamhetsåret gjordes några justeringar, 
såsom att lägga till till Breed Bis en special som alternativ, att hemsidan ska hållas enkel, 
informativ med relevant information. Efter justering lades verksamhetsplanen till 
handlingarna.

15/Följande valdes till styrelsen enligt § 9 och valberedningens förslag.
Ledamöter: Anna Källström (2 år), Elisabet Jansson (2år), Giggi Lagberg (1 år fyllnadsval) 
Landsombud: Bodil Clarin Floto och Erik Gustavsson (fyllnadsval på 1 år).
Ledamöterna Jan Sjögren och Torbjörn Sjögren samt Susanna Wallebo är sedan årsmötet 
2015 valda på 2 år. 

16/ Revisorer: Anita Helgesson och Pernilla Nydahl.
Revisorsuppleant: Anita Pettersson

17/ Valberedning: Sandra Olofsson, Mikaela Eriksson och Carolina Roos.

18/ Inga övriga frågor lyftes.

19/ Mötet avslutades.

2016-10-16 2016-10-16

Anna Källström (ordförande)  Åsa Ericsson (sekreterare)

2016-10-16 2016-10-16

Jan Sjögren (justerare) Eva Wålinder (justerare)
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