
Svenska Griffonsektionen  Årsmötesprotokoll 2020-02-15 

    Uppsala 

 

 

§1 Justering av röstlängden 
Röstlängden fastställdes och godkändes. 20 medlemmar hade hörsammat 

kallelsen. 

Närvarande: Jan Törnblom, Peter Gustafsson, Micael Persson, Nathalie Omre, 

Julia Hierner, Malena Andersson, Marianne Barker, Therese Lundgren, Pernilla 

Kling, Anneli Andersson, Petronella Lönnborg, My Pettersson, Helena Olsson, 

Aino Landström, Karin Jonsson, Lina Jansson, Ingrid Ehrenkrona, Martin 

Lövdahl Fast, Susanne Pettersson och Marianne Paldin Gustafsson. 

 

§2 Val av ordförande vid årsmötet 
Sara Nordin (viceordförande i SDHK) presenterades och valdes till ordförande 

för årsmötet. 

 

§3 Styrelsen anmälan om protokollförare 
Julia Hierner anmäldes som protokollförare. 

 

§4 Val av två justerare, tillika rösträknare 
Lina Jansson och Malena Andersson valdes till justerare och rösträknare. 

 

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar  
Inga övriga närvarande på mötet. 

 

§6 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade 
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst. Årsmötet har utannonserats via 

klubbens facebooksida, på hemsidan och i klubbens tidning. 

 

§7 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning,   

redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse  
- Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes efter justering av punkten 

styrelsen där kassören varit anlitad utifrån och ej suttit i styrelsen. 

- Balans- och resultaträkningen godkändes.  

- Arbetet med avelsfrågor föredrogs och godkändes. 

- Ingen revisionsberättelse fanns tillgänglig på mötet. Senare under mötet 

meddelades denna per telefon. Årsmötet var starkt kritiska till att en påskriven 

revisionsberättelse inte fanns tillgänglig. 

 

§9                 Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut i fråga om 

uppkommen vinst eller förlust  
Balans- och resultaträkningen fastställdes och förs till ny räkning. 

 

 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit åt styrelsen 
Styrelsen fick vid förra årsmötet i uppdrag att fortsätta uppmuntra enskilda 



medlemmar att ordna träffar och aktiviter, fortsätta sitt arbete med hälsofrågor, 

deltaga på SDHKs fullmäktige, anordna en officiell griffonutställning samt 

fortsätta med arbetet kring hemsidan. Styrelsen fick även i uppdrag att lägga till 

en griffon i loggan,samtliga uppdrag har genomförts under 2019.  

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

 

§12A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 
1. Arrangera anatomiföreläsning 

2. Styrelsen skall hålla minst fyra protokollförda styrelsemöten 

3. SGS skall arrangera en officiell griffonutställning 

4. Styrelsen skall uppmuntra enskilda medlemmar att ordna träffar och aktiviteter 

för medlemmar i sitt område 

5. SGS skall fortsätta sitt arbete med hälsofrågor 

6. SGS skall deltaga på SDHK:s fullmäktige 

7. Fortsätta och utveckla och underhålla hemsidan 

8. SGS skall arbeta för att öka medlemsantalet 

9. Griffonsektionen skall utkomma med publikationer 

 

Övriga förslag som lades på årsmötet. 

10. SGS skall anordna en föreläsning inom färggenetik 

11. SGS skall uppmuntra medlemmar till att anordna trimkurs, gärna tillsammans 

med andra rasklubbar. 

12. SGS skall uppmuntra medlemmar till att anordna föreläsning inom patella och 

ögon, gärna tillsammans med andra rasklubbar. 

13. SGS skall uppmuntra medlemmar att anordna ringträningskurs, gärna 

tillsammans med andra rasklubbar. 

 

Verksamhetsplanen godkändes 

  

 

12B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Fullt betalande medlem 250 kr, familjemedlem 125 kr, gåvomedlemskap 150kr 

och betalande medlem utanför Sverige 250 kr. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att kolla upp kostnaden för gåvomedlemskap 

som betalas in till SDHK för att se om man kan sänka avgiften för 

gåvomedlemskap i SGS. 

 

12C Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
Rambudget godkändes. 

 

§13 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av 

ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 
Till ordförande för 2020 valdes Martin Lövdahl Fast (nyval). 

Till ordinarie ledamöter för 2 år valdes Lina Jansson (nyval) och Pernilla Kling 

(nyval) 



Till suppleanter för 2020 valdes Aino Landström (nyval) och Micael Persson 

(nyval). Tjänstgöringsordning enligt ovan. 

 

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 
Till revisorer för 2020 valdes Gunilla Albrigtsen och Kristina Tervonen. 

Till revisorssuppleanter för 2020 valdes Marie Mjöberg (omval) och Janeth 

Edlund (nyval) 

 

§15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

 Till valberedningen för 2020 valdes Therese Lundgren (fyllnadsval) till 

sammankallande 1 år, Marianne Paldin Gustafsson 2 år och Petronella 

Lönnborg1 år.  

 

 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
Paragraferna 13-15 förklarades omedelbart justerade.  

 

§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 

tre veckor före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant 

ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på 

årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.   
Inget inkommet. 

 

§18                Mötets avslutande 
Mötesordförande Sara Nordin samt årsmötesdeltagarna tackades för sin 

medverkan. Därefter förklarades årsmötet som avslutat av ordförande. 

 

  

Vid protokollet 

 

 

 

 

Sara Nordin   Julia Hierner 

Mötesordförande  mötessekreterare 

 

 

 

 

Lina Jansson                                            Malena Andersson 

justerare   justerare 

 


