
 Svenska Dobermannklubben Stockholms LO 

Protokoll fört vid Stockholms LO´s Årsmöte   2016-02-10 19.00                                                                            
Plats: Gribbylund, SDK Sthlm LO klubbområde 

 
 
 
 Ordförande Thord Byström öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
   

1. Fastställande av röstlängden. 
Röstlängden justerades till 11 st röstberättigade medlemmar. (närvarolista biläggs 
originalprotokoll) 

 
 2. Val av mötesordförande. 
Thord Byström valdes till mötesordförande 

 
3. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Anmäldes styrelsens val av mötessekreterare till Lisa Druse 

 
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet. 
Valdes Angelique Lannervall och Folke Lötborn, att jämte mötesordförande justera 
årsmötesprotokollet.  

 
 5 .Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer  

     enligt § 7 moment 2. 
 Ingen åhörare närvarande 
 
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
Årsmötet är utlyst i nr 4 av Dobermann som utkom i december 2015, samt på  
hemsida och FB sida. Beslöts att årsmötet är stadgeenligt utlyst 

  
7. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes med tillägg att om det uppkommer någon fråga under 
mötet skall denna tas till protokollet under övriga frågor men är inte beslutsmässig.  

 
8. Genomgång av: 
a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 
av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 
Tillsammans gick mötet igenom verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning. 
Närvarande medlemmar ansåg att verksamheten varit mycket god med flera stora 
arrangemang avklarade. 
 
b. balans- och resultaträkning  
Kassören redogjorde för balans och resultat och mötet konstaterade att ekonomin i 
LO´t är fortsatt mycket god med ett betydande överskott för 2015. Detta har varit 
möjligt då flera medlemmar sponsrat klubben av egna medel ställt upp med, att 
arrangera och hålla i kurser, lagad mat till alla arrangemang, hållit område snyggt, allt 
utan kostnader för LO´t 
Påpekade att vi inte kan räkna med överskott varje år. Att vi fortsatt skall vara 
vaksamma på att utgifterna hålls nere.  
 
 



c. revisorernas berättelse. 
Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna yrkade ansvarsfrihet för styrelsen för 
den period revisionen omfattar. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 
vinst eller förlust. 
Beslöt mötet fastställda balans och resultaträkning  
 
10. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen. 
Beslöts ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 
11. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål, 
Mötet gick igenom mål/verksamhetsplan 
 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 
det närmast följande verksamhetsåret 
Fastställdes rambudget för 2016, utfallet är svårt att budgetera men vid god vinst 
skall delar investeras i träningsmaterial till klubben. 
 
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 
 
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
Punkten avseende medlemsavgifter ingår inte i LO´ts ansvarsområde att besluta om. 
 
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 
Beslöts följa den verksamhetsplan styrelsen satt som mål för 2016 med möjlighet att 
lägga till verksamhet som kan gynna LO´ts medlemmar 
 
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 Mötet gick igenom mål/verksamhetsplan och beslöt fastställa densamma. 
 
 
14. Val av rasklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
 
Ordförande Thord Byström     Omval 1 år  
Vice ordförande Angelique Lannervall  (1 år kvar av mandatperioden) 
Sekreterare Maria Nisselä Andesson    (1 år kvar av mandatperioden) 
Kassör Satu Kettunen     Omval 2 år 
Ordinarie ledamot Päivi Siltala    Nyval  2 år 
Suppleant Lisa Druse     (1år kvar av mandattiden) 1:a suppleant 
Suppleant Olof Haggren     Omval 2 år 2:a suppeant 

 
15. Val av revisorer och revisorsuppleant  
Revisor      Folke Lötborn  
Revisor      Lorentz Ogebjer 

 
16. Val av valberedning. 

Camilla Rönnqvist 
Tobias Öiangen  
 

 
 



17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
Beslöts att omedelbart justera punkterna 14 - 16 
 
18. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats underpunkt 12. 
Inga anmälda ärenden fanns att besluta i men i efterföljande diskussion framfördes; 
 
Att involvera och uppmuntra medlemmarna att komma med förslag på aktiviteter. 
Vi har förmånen att ha ett eget klubbområde som borde kunna användas ännu mer. 
Att väcka liv i LO´ts hemsida är en prioritering men vi letar fortsatt efter någon som är 
villig att åta sig detta. Under tiden fungerar LO´ts facebook sida samt att vi  under HS 
hemsida kan LO´t lägga ut protokoll och andra viktiga händelser. 

 
Konstaterades att mer än en tredjedel av Svenska Dobermannklubbens medlemskår 
finns i LO´ts upptagningsområde. 
 
19. Mötets avslutande. 
.Thord vill avsluta med att tacka avgående ledamot för dennes tid i LO´t  samt 
förtroendet att leda LO´ts arbete under 2016 
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 Lisa Druse     Thord Byström 
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 Angelique Lannervall    Folke Lötborn 


