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§ 1 Mötets öppnande 

Angélique Lannerwall öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

 

 

§ 2 Fastställande av röstländ 

Röstlängden justerades till 15 st röstberättigade medlemmar. 

 

 

§ 3 Anmälan om mötessekreterare 

Lisa Celle var utsedd till mötessekreterare 

 

 

§ 4 Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare 

Valdes Jeanette Beiming och Magnus Bergström att jämte mötesordförande justera 

årsmötesprotokollet. 

 

 

§ 5 Val av mötesordförande 

Ulf Berglund valdes till mötesordförande 

 

 

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande 

Det fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

 

§ 7 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. Anmärkning kom från Lisa Druse att det borde stå ”Val av 

revisorer” ej Val av revisor. Korrigeringen godtogs. 

 

 

§ 8 Styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2012, genomgång av resultat- och 

balansräkning samt revisionsberättelse. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2012, som funnits tillgänglig för medlemmarna i enlighet med § 7 

i stadgarna, genomgicks och lades därefter till handlingarna. 

 

Resultat- och balansräkningen, som trots påstötningar inte varit tillgängliga för medlemmarna 

vid den tidpunkt som anges i stadgarna, utdelades och genomgicks. Resultaträkningen visar 

en vinst på 3.910:- kr och balansräkningen uppvisar likvida medel på 30.804:78 som enda 

tillgång och inga skulder.            

 



Deltagarna uttryckte önskemål om att få en specifikation av posten ”Utställningar”, vilken 

visar inkomster på 84.215 kr och utgifter på 68.001 kr, men detta kunde vid mötet inte lämnas 

av kassör/revisor.  

 

Revisionsberättelsen, som icke varit tillgänglig för vare sig styrelse eller övriga medlemmar i 

enlighet med stadgarna, presenterades vid mötet endast i ett original utan kopior. Originalet 

överlämnades till mötesordföranden först i samband med att revisorn lämnade mötet innan 

dess avslutande.  

 

Revisorn, Lisa Druse, läste upp revisionsberättelsen vilken innehöll angrepp på enskilda 

ledamöter. De närvarande medlemmarna ansåg upprört att detta borde absolut inte ha 

presenterats som en överraskning under sittande möte. Revisionsberättelsen innehöll i 

sammandrag följande:  

 

a) Årsredovisningen ger en rättvis bild av föreningens resultat och ställning. 

b) Klander av styrelsens sekreterare för att kallelse till möte med LO’s styrelsemedlemmar 

ej omfattat styrelsens ordförande. 

c) Information om att anmälan gjorts till SBK/SKK av revisorn och att kontakt med SBK 

angett att ”återval av LO’s sekreterare är klart olämpligt”. 

d) Ej namngiven styrelsemedlem anses ha brutit mot tystnadsplikten då denna gått ut i 

publikt media efter att ha avgått ur styrelsen. 

e) Tillstyrkan av ansvarsfrihet för Byström, Löthborn, Lannervall och Holappa men ej för 

sekreteraren i avvaktan på svar från SBK/SKK. 

f) Angivande att Lisa Celle ej kan väljas som sekreterare vid årsmötet p g a ovanstående 

anmälan. 

 

Under mötet framkom följande invändningar mot revisionsberättelsen: 

 

b)  Sekreteraren, Lisa Celle, angav att hon - bl a mot bakgrund av att styrelseordförande 

genom sitt uppträdande på ett antal styrelsemöten orsakat att ledamöter avgått ur 

styrelsen – önskade höra övriga ledamöters syn på styrelsearbetet som en förberedelse 

för ett senare styrelsemöte med hela styrelsen. Mötet kom dock ej till stånd då det 

stoppades av ordföranden och någon diskussion angående styrelsearbetet har icke vid 

senare tidpunkt upptagits av ordföranden. Mötesordföranden konstaterade att Lisa 

Celles kallelse till möte icke var en kallelse till styrelsemöte utan ett försök att få fram 

om det fanns intresse att förbättra och förändra styrelsearbetet. Detta kan, i motsats till 

vad revisorn anför, inte anses vara illojal verksamhet utan snarare vara ett exempel på 

en ledamots strävan att förbättra ett arbetssätt till det bättre.   

c)  Denna punkt diskuterades ej på årsmötet då det inte var klarlagt att anmälan verkligen 

skett och vilket innehåll denna i så fall fått. Ingen av de närvarande styrelseledamöterna 

har fått någon information vare sig från anmälaren eller SBK/SKK.  

d)  Denna punkt diskuterades ej på årsmötet då revisorn ej lämnat uppgift om vem som 

avsågs. 

e)  Revisorn borde också ha angett om hon tillstyrker ansvarsfrihet för de styrelseledamöter 

som avgått under året.  

 

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska 

dispositioner 

Baserat på revisionsberättelsen som anger att årsredovisningen ger en rättvis bild av klubbens 

resultat och ställning beslöt årsmötet att 

- fastställa resultat- och balansräkningen 



- årets vinst skulle överföras i ny räkning 

Se dock punkten ”Senare information” 

 

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet. 

 

 

§ 11 Verksamhetsplan för 2013 

Mötet gick igenom verksamhetsplanen som fastställdes. Eventuella korrigeringar kommer att 

göras på kommande styrelsemöte efter genomgång av enkät med medlemmarnas önskemål 

om aktiviteter på klubben. 

 

 

§ 12 Val av styrelse 

Valberedningen har bestått av Katja Lager Berglund och Lena Johansson. Katja Lager 

Berglund beskrev hur valberedningen noggrant förberett förslagen till ny styrelse. 

Omröstningen av ny ordförande gjordes enligt önskemål genom sluten omröstning. 13 av 

mötets 15 närvarande valde Elaine Holappa till ordförande. Årsmötet beslöt i övrigt att välja 

helt i enlighet med valberedningens förslag. Dock meddelade kassören, Angelique 

Lannervall, under mötet att hon avstod sin plats i styrelsen. Som ersättare för henne valdes 

Katja Lager Berglund. Till den vakanta ordinarie ledamotsplatsen valdes Lena Johansson och 

till den vakanta suppleantplatsen valdes Johanna Sandö. Således ser 

styrelsesammansättningen ut som följer: 

  

Ordförande   Elaine Holappa  nyval 1 år 

Vice ordförande  Maja Thornberg  nyval 2 år 

Kassör    Katja Lager Berglund  fyllnadsval 1 år 

Sekreterare   Lisa Celle   omval 2 år 

Ordinarie ledamot  Folke Löthborn  omval 2 år  

Ordinarie ledamot  Magnus Bergström  nyval 1 år  

Ordinarie ledamot    Lena Johansson  nyval 2 år 

Suppleant    Bodil Lund   nyval 2 år    

Suppleant   Johanna Sandö  fyllnadsval 1 år   

 

§ 13 Val av revisor 

Revisor   Anneli Brodd   nyval 1 år 

Revisor   Vakant 

Revisorssuppleant   Vakant       

 

 

§ 14 Val av valberedning 
Valberedning   Vakant     

    Vakant     

 

Mötet beslöt att delegera val av ny valberedning till kommande medlemsmöte. 

 

 

§ 15 Fråga om omedelbar justering av § 12 - § 14 

Årsmötet beslöt att omedelbart justera hela § 12 - § 14. 

 

 



§ 14 Övriga frågor 

Nya styrelsen uppmanades att aktivt komma med förslag till huvudstyrelsen hur vi kan främja 

aveln av Dobermann och försöka komma tillrätta med rasens hälsoproblem, det gäller både 

hjärtsjukdomen DCM och övriga genetiska sjukdomar. Styrelsen lovade återkomma med hur 

vi går vidare med frågan. 

 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Ulf Berglund tackade de medlemmar som deltog på mötet och lämnade över ordet till vår nya 

ordförande. Elaine Holappa tackade tidigare styrelse för deras arbete och tackade för 

förtroendet att få leda SDK Stockholm. Elaine bad att få avtacka tidigare styrelsemedlemmar 

på ett kommande medlemsmöte. Med dessa ord avslutades mötet. 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

---------------------------- ------------------------------ 

Lisa Celle Ulf Berglund 

 

 Justeras 

 

 

 

----------------------------- ------------------------------- 

Jeannette Beiming Magnus Bergström 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARE INFORMATION 

Efter årsmötet har konstaterats att den vid årsmötet framlagda årsredovisningen icke är 

korrekt eftersom balans- och resultaträkning icke stämmer överens utan baseras på olika 

resultat. Det har uppdragits åt revisorn, Lisa Druse, och kassören, Angélique Lannervall, att ta 

fram en korrekt årsredovisning och revisionsberättelse, samt att lämna den specifikation av 

posten ”Utställningar” som efterfrågades på årsmötet. De nya underlagen kommer dock ej att 

vara tillgängliga inom den tidsrymd som anges för årsmötesprotokollets färdigställande och 

det är därför den nya styrelsens avsikt att underställa kommande medlemsmöte det framtagna 

materialet för beslut. 

 

 

 

 

Elaine Holappa 

Styrelseordförande 


