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§1. Mötet öppnas av Liselott som hälsar alla välkomna. 
 
§2. Röstlängden fastställs. 
 14 medlemmar är närvarande. 
 
§3. Val av mötesordförande. 

Kim Jönsson föreslås som mötesordförande och godkänns av årsmötet. 
 
§4. Val av sekreterare för mötet. 
 Jeanette Jonsson föreslås som sekreterare och godkänns av årsmötet. 
 
§5. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Susanne Ericsson och Marita Torstensson föreslagna, godkänns av 
årsmötet. 

 
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 
 Mötet öppet för alla men endast medlemmar har rösträtt. 
 
§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Datum för årsmötet har satts ut på distriktets hemsida och i 
Distriktsspalten i Lapphunden vilket godkänns av årsmötet.  

 
§8. Fastställande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor. 
 Dagordningen godkänns och fem övriga frågor anmäls. 
 
§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning. 

Marianne gick igenom resultat- och balansräkning.  
Frågor kring kalendern diskuterades, önskemål om att namnen på 
hundarna ska finnas med i nästa kalender. Försäljningen av kalendern 
har gått jämnt upp i dagsläget. 

 
§10. Revisorernas berättelse. 

Revisorerna har gått igenom den bokföring som förts och med beröm 
godkänt denna. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 
§11. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
 Den redovisade balans- och resultaträkningen godkändes av årsmötet. 
 
§12. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit dem. 

Diskussion kring hur uppgifterna om den felaktiga reseersättningen som 
utbetalats ska bevaras till kommande styrelser så inte samma misstag 
görs igen. Beslutades att uppgifterna sparas i kassörspärmen. 

 
§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mot bakgrund av den redovisning som lämnats kunde årsmötet bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 
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§14. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Frågan om varför endast en utställning är planerad 2010 kom upp. Det 
var planerat två utställningar men blev inte anmält i tid, men styrelsen 
anser att det räcker med en då vi arrangerar RS. 

        b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 Godkändes av årsmötet. 
        c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

Avgiften för utställning är redan annonserad, därför beslutades att 
behålla avgiften oförändrad. Styrelsen får höja avgiften under året om 
andra distrikt höjer sina avgifter. 

 
§15. Val av styrelseledamöter. 
 Valberedningen lämnade följande förslag: 
 Ordförande: Liselott Brännström, omval på 1 år 
 Vice ordförande: Susanne Ericsson, omval på 2 år 
 Sekreterare: Jeanette Jonsson, omval på 2 år. 
 Kassör: Marianne Bystedt, omval på 2 år 
 Ledamot på 2 år: Linda Olofsson 
 Suppleant: Ulrika Hjertqvist, omval på 2 år 
 Suppleant på 1 år: Sara Laitamaa 
 Årsmötet godkände valberedningens förslag. 

Tjänstgöringsordningen för suppleanterna diskuterades och beslut togs 
att de kallas till alla möten för att vara insatta i styrelsens arbete och 
planering. Ordningen bland suppleanterna är 1: Ulrika och 2: Sara. 

 
§16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 

Valberedningen föreslog omval på Agneta Widerlund och Lars Svensson 
vilket godkändes av årsmötet. 
Som revisorsuppleanter föreslog valberedningen Eva-Liisa Bergström 
och Robert Sandström vilket godkändes av årsmötet.  

 
§17. Val av valberedning. 

Förslag på omval på Anita Hedman, sammankallande, och Marita 
Torstensson. Detta godkändes av årsmötet. Som ersättare för Inger 
Laitamaa föreslogs Kim Jönsson vilket godkändes av årsmötet. 

 
§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17-19. 
 Godkändes av årsmötet. 
 
§19. Motioner till CS. 
 Två motioner presenterades av styrelsen: 

Resultaträkning Årets Hund: Görel gick igenom och förklarade varför 
styrelsen önskar minska antalet utställningar som ingår i beräkningen till 
4 istället för 6. Åsikter fanns mot den motionen. Röstningen avgjorde 
med 8 röster för och 6 mot att vi ska skicka in motionen. 
MH: Susanne berättade om vad som gäller för att skriva samarbetsavtal 
med SBK och årsmötet godkände motionen. 
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RS: Anita redovisade sitt förslag om att CS ska stå som arrangör för RS 
varje år och att den ska läggas mitt i Sverige. Årsmötet godkände 
motionen med vissa justeringar i texten. 

 
§20. Övriga frågor. 

Pokaler: det finns BIR och BIM-pokaler som inte används längre. 
Årsmötet ansåg att pokalerna ska användas till den ”vanliga” 
utställningen 2011, ej Hui Suottas. 
Serveringstillstånd till RS: årsmötet fick frågan om vi ska ansöka om 
tillstånd för alkoholservering under RS. Beslut togs att vi ska ansöka. 
Ordförande till CS: styrelsen har fått i uppdrag att fråga årsmötet om 
förslag till ny ordförande till CS. Ett förslag kom fram: Mats Larsson, 
östra distriktet. 
Resultaträkning Årets Hund ÖN: det är bara distriktets utställningar 
som ska räknas in. Information ska läggas ut på hemsidan om 
beräkningen samt att resultaten ska skickas in till ÖN. 
RS 2010: lokal och middag är bokat. Information om hur man bokar på 
campingen för att få rabattpris. Vi kollar närmare RS om vi ska baka 
kakor till försäljning och hur mycket som behövs. 
Årets Hundar:  
Årets Lydnadshund: Tjakke´s Luovos, Frida Hyllert, Umeå. 
Årets Brukshund: Illerströmmens Iller, Gunilla Andersson, Kalix. 
Årets Agilityhund: Miehtebiekka Utu, Elin Strömbäck. 
Finsk Lapphund 
Årets Hane: Lappguldets Buster, Anita Hedman, Piteå. 
Årets Tik: Majålkes Lapin Kulta, Catrin Renlund, Piteå. 
Svensk Lapphund 
Årets Hane: Bigwams Bobby, Kim Jönsson, Tavelsjö. 
Årets Tik: Sidmarkens Biegga, Sara Laitamaa, Lillpite. 
Lapsk Vallhund 
Årets Hane: Tjakke´s Luovos, Frida Hyllert, Umeå. 
Årets Tik: Kläppylets Dárkil Doaivva, Liselott Brännström, Kåge. 

 
§21. Mötet avslutas. 
 
 
 
________________________________________ 

Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
________________________________________ 

Susanne Ericsson, justerare 
 
 
 
______________________________________ 

Marita Torstensson, justerare 


