
Strandhundarna
Arsmöte

Närvarande:

Föreningsmedlemmar

Protokoll: Nr 19/ 2012
Sammanträdesdag: 2012-04-16
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Plats: Catalinatorget 1, Täby
Lokal: Talin's Cafe

Michael Schmidt
Charlotte Anderstedt

Claudia Egerer
Bo Ekstedt
Satu Mariia Harjanne
Ann-Marie Ahlstedt
Else Ekstedt

Agneta Pörner
Anders Mau
Suzanne Heimdahl

§ 19:1
Styrelsens ordförande Michael Schmidt hälsade välkommen och öppnade mötet. Charlotte
Anderstedt valdes till mötesordförande och Satu Mariia Harjanne att föra protokoll.

§ 19:2
Röstlängden fastställdes med 12 medlemmar varav 2 fullmakter (Dag Muller och Lena Viklund).

§ 19:3
Michael valdes till rösträknare och till protokolljusterare.

§ 19:4
Mötets utlysande fastställdes som korrekt och presenterad dagordning antogs.

§ 19:5
Michael föredrog verksamhetsberättelsen och dito kassören Bo Ekstedt den ekonomiska berättelsen
för 2011. Bilaga 1

§ 19:6
Revisorn Anders Mau föredrog revisionsberättelsen. Strandhundarnas räkenskaper är i god ordning
och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningens tillgångar, till dags dato med 23
betalande medlemmar, är ca 8 000 kr. Bilaga 2

§ 19:7
Arsmötet fastställde årsredovisningen och gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.

§ 19:8
Medlemsavgiften fastställdes att kvarstå på 150 kr per medlem och 75 kr för ytterligare medlemmar i
samma hushåll.

§ 19:9
Claudia Egerer presenterade förslag på aktivitetsplan för 2012. Där ingår en redan inplanerad
föreläsning för Kerstin Malm" Farliga hundar. Om hundarnas utsatthet och rättslösa ägare",
aktivitetspromenader i Röhällsskogen, vårpromenad vid Rönningesjön samt söndagspromenader
med utgång från Catalinatorget. Claudia föreslog även en föreläsning om hundars tandhälsa aven
specialkunnig veterinär från Arninge djurklinik. Agneta Pörner erbjöd sig att ordna en ytterligare
viltspårning eftersom hon fortfarande har tillstånd att anordna detta o lämpliga klövar i frysen för
ändamålet. Mötet uttryckte sitt gillande över förslagen och överlämnar dessa till den nya styrelsen för

verkställande. Bilaga 3 J~
~
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§ 19: 1O
Valberednigens förslag till ny styrelse antogs av mötet. Charlotte Anderstedt ordförande nyval (1 år),
Agneta Pörner ordinarie styrelseledamot nyval (2 år), Anna Ögren ordinarie styrelseledamot nyval
(1 år), Claudia Egerer ordinarie styrelseledamot omval (2 år) Anders Mau ordinarie styrelseledamot
nyval (1 år), Else Ekstedt suppleant omval (2 år), Suzanne Heimdahl suppleant omval (1 år)

Marie Edström suppleant är vald för två år 2011 och 2012 blir hennes andra år i mandatperioden.

§ 19: 11
Till föreningens revisor valdes Bo Ekstedt nyval (1 år) och till revisorsuppleant Eva Wahlberg
omval (1 år).

§ 19: 12
Till valberedning valdes Dag Muller som sammankallande omval (1 år) och Allan Meehan som
biträdande omval (1 år). Valda ledamöter som ej var närvarande på mötet hade tillfrågats och tackat
ja till ett förordnande.

§ 19: 13
Arsmötet antog föreslagna stadgeändringar (Bilaga 4) gällande val av valberedning, medlemmars
uträde samt uteslutning ur föreningen.
§ 10, § 15 och § 16 lyder nu:

§ 10 Årsmöte
[ ...]
14. Val av valberedningen
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor
[...]

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Om en medlem inte betalar beslutade avgifter trots påminnelse, kan styrelsen anse detta
automatiskt som utträde ur föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett
att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle
att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för
uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 19: 14
Michael Schmidt erbjöd sig att även fortsättningsvis vara webbansvarig för Strandhundarnas hemsida
samt att skaffa sponsormedel till föreningen, under förutsättning att han får öronmärka pengarna till
föreningens verksamhet eller ändamål han själv väljer. Mötet hade inget att invända mot erbjudandet
och tog tacksamt emot fortsatt hjälp med hemsidan.
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§ 19: 15
Claudia sponsrar föreningens nästa föreläsning med boendekostnaden på hotell för föreläsaren
Kerstin Malm. Dessutom står hon som garant för Kerstins arvode om vi inte får tillräckligt med
betalande åhörare. Arsmötet tackade Claudia för hennes bidrag och hoppas naturligvis att samarbetet
med Täby hundsällskap och Vallentuna brukshundsklubb ska medföra mycket åhörare och därmed
bra med intäkter för att täcka kostnader kring föreläsningen.

§ 19: 16
Avgående styrelseordförande Michael Schmidt, sekreteraren Satu Mariia Harjanne och kassören Bo
Ekstedt avtackades med var sin fin gåva.

§ 19: 17
Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

~t&-~~~
Satu Mariia Harjanne

Justeras:

j~~
Michael Schmidt


