
      Protokoll Årsmöte 1 november 2015

Närvarande: Anna Källström (via telefon), Jan Sjögren, Torbjörn Sjögren, Åsa Ericsson, 
Elisabet Jansson, Mikaela Eriksson, Catharina Theve

Susanne Wallebo har röstat på styrelsens motioner enligt punkt 12 via e-brev 

Plats: Hundsportcentrum, Upplands Väsby i samband med utställning arrangerad av 
Alfakatten.

1/ Mötet öppnades av vice ordförande Jan Sjögren.

2/ Röstlängden fastställdes, 7 närvarande personer + 1 som röstat via e-brev.

3/ Jan Sjögren valdes till ordförande för mötet.

4/ Elisabet Jansson valdes till sekreterare.

5/ Åsa Ericsson och Torbjörn Sjögren valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

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

7/ Dagordningen fastställdes.

8/ Föregående årsprotokoll lades till handlingarna.

9a/ Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

9 b/ Ekonomisk berättelse godkändes.

10/ Revisorernas berättelse hade inga anmärkningar mot styrelsens verksamhet eller ekonomi 
och lades till handlingarna.

11/ Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

12a/  Frågor väckta av styrelsen:
 Följande ändringar i Abyklubbens stadgar som godkändes vid det extra inkallade årsmötet 1 
augusti 2015 beslutades ytterligare en gång och är nu slutgiltigt fastställda.   
Ändring av klubbens stadga paragraf 4
Nuvarande lydelse: §4 Medlemskap är öppet för varje vän av abessinierkatt  
Föreslagen ny lydelse: §4 Medlemskap är öppet för varje vän av abessinier- och somalikatt.  
Motivering: För att öppna upp klubben för syskonrasen Somali.
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Samtliga röstade ja till denna ändring.

Ändring av klubbens stadga paragraf 19
Nuvarande lydelse: §19 Klubbens styrelse består av tio ledamöter; ordförande, vice 
ordförande, sekreterare, kassör, tre landsombud, ett från vardera Finland, Danmark och Norge
samt tre ledamöter utan namngiven funktion. Mandattid för styrelseledamot med namngiven 
funktion är två år. Ordförande och sekreterare väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande och 
kassör väljs varje udda årtal. Landsombud och övriga ledamöter väljs varje år för en 
mandattid av ett år. Styrelsen konstituerar sig själva.

Föreslagen ny lydelse: §19 Klubbens styrelse skall bestå av sex till tio ledamöter och om 
möjligt tre landsombud, ett från vardera Finland, Danmark och Norge. Mandattid för 
styrelseledamot är två år. Styrelsen konstituerar sig själv och utser ordförande, vice 
ordförande, sekreterare och kassör för klubben. 

Motivering: Då det har hänt att styrelsearbetet blivit lidande på grund av sjukdom hos valda 
ledamöter och att det har varit svårt att hitta ledamöter och landombud så anser styrelsen att 
denna ändring både säkerställer kontinuiteten och underlättar för val av att styrelse.     

Samtliga röstade ja till denna ändring.

Årsmötet sa således ja till styrelsens båda motioner.

12b/Inga frågor hade väckts av medlemmar i föreningen.

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/Anna Källströms verksamhetsplan för nya verksamhetsåret tillstyrktes och lades till 
handlingarna

15/Följande valdes till styrelsen enligt § 9 och valberedningens förslag.
Ledamöter: Jan Sjögren, Torbjörn Sjögren, Åsa Ericsson, Susanne Wallebo och Anne-Marie 
Zetterqvist.
Landsombud: Bodil Clarin Floto och Anne Marit Jerpstad.
Ledamöterna Anna Källström och Elisabet Jansson är sedan årsmötet 2014 valda på 2 år. 

16/ Revisorer: Anita Helgesson och Pernilla Nydahl.

17/ Valberedning: Sandra Olofsson, Carharina Theve och Toril Kremmervik

18/ Inga övriga frågor lyftes.

19/ Mötet avslutades.

2015-11- 2015-11-12
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Jan Sjögren (ordförande)  Elisabet Jansson (sekreterare)

2015-11- 2015-11

Torbjörn Sjögren (justerare) Åsa Ericsson (justerare)
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