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

Inger Laitamaa föreslås som mötesordförande och godkänns av 
årsmötet. 

 
§4. Val av sekreterare för mötet. 
 Jeanette Wikström föreslås som sekreterare och godkänns av årsmötet. 
 
§5. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Evelina Nilsson och Liselott Brännström 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 vilket godkänns av 
årsmötet. Kan vara bra att även annonsera i Lapphunden. 

 
§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 och svarade på frågor 
om det mobila bredbandet. Vi har ett 24 månaders kontrakt skrivet så vi 
betalar fortfarande på det. Helen Öberg redovisade den information hon 
fått i ärendet vid kontakt med Telia. 

 
§10. Revisorernas berättelse. 

Revisorerna har gått igenom den bokföring som förts och 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. 
 Inga uppdrag fanns att redovisa från föregående årsmöte. 
 
§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. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Efter genomgång av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kunde 
årsmötet godkänna dessa. 

 
 
§15. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

Efter genomgång av den rambudget som upprättats kunde årsmötet 
godkänna den. 

 
§16. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

Årsmötet ansåg att anmälningsavgiften till utställning behålls på samma 
nivå som tidigare. 

 
§17. Val av styrelseledamöter. 
 Valberedningen lämnade följande förslag: 
 Ordförande på 1 år: Liselott Brännström 
 Ledamot på 2 år: Susanne Eriksson 
 Ledamot på 1 år, fyllnadsval: Evelina Nilsson 
 Suppleant på 1 år: Görel Idergard 
 Suppleant på 1 år: Ulrika Hjertqvist 
 Ledamöter med 1 år kvar: Jeanette Wikström och Marianne Bystedt. 
 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: Görel och 2: Ulrika. 

 
§18. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 

Förslag på omval på Agneta Widerlund och Lars Svensson vilket 
godkändes av årsmötet. 
 En revisorsuppleant föreslogs av valberedningen, Eva-Liisa Bergström, 
vilket godkändes av årsmötet.  
Två namnförslag kom fram till den andra suppleantplatsen: Helen Öberg 
och Robert Sandström. Genom röstning framkom att Robert Sandström 
valdes till revisorsuppleant. 

 
§19. Val av valberedning. 

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

 
§20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17-19. 
 Godkändes av årsmötet. 
 
§21. Motioner till CS. 
 Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 
§22. Beslut om maximal reseersättning för delegat till RS från ÖN. 

Med tanke på det ekonomiska läget föreslogs att ingen reseersättning 
ska utgå för delegater till 2009 års RS. 
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§23. Övriga frågor. 

Reseersättningen till person 2007: efter beslut på föregående årsmöte 
att reseersättningen betalats ut på felaktiga grunder och därför ska 
betalas tillbaks till distriktet diskuterades frågan även på detta årsmöte. 
Personen fanns inte med på delegatlistan då hon inte var medlem när 
listan gjordes och kunde inte genomföra det uppdrag hon fått. 
Dåvarande ordförande kontrollerade inte ev. medlemskap samt 
upplystes om detta faktum, men valde att ersättningen ändå skulle 
betalas ut och medger vid årsmötet -09 att hon gjorde fel. 
Ingen lösning kunde uppnås på årsmötet utan beslut togs att någon 
utomstående bör tas in för att lösa konflikten, tex SKK:s jurister. Liselott 
bevakar frågan och ser till att det går framåt. 
Bättre kontroll krävs i framtiden för att undvika liknande konflikter. 
Projektarbete: Ina Karlsson från Storuman har skrivit en bok som heter 
”Svensk Lapphund – från urtid till nutid” och boken finns att beställa från 
henne eller via kontakt med Marita Torstensson. 
Överkalix-utställningen 2010: anmälan om den utställningen kom in för 
sent så för år 2010 har vi bara RS med utställning i juni. Planer finns att 
byta plats för utställning och RS från Fromheden till Skellefteå. Ansökan 
om detta bör skickas in snarast. 
Manual för styrelsen: det bör göras en sammanställning över vilka 
hållpunkter det finns i styrelsens arbete, tex diverse ansökningstider. 
Inger Laitamaa kan bistå med hjälp vid sammanställningen. 
Tävlingskommittén: nu är det bildat en tävlingskommitté som ska 
hjälpa styrelsen med det praktiska arbetet kring de arrangemang som 
planeras i distriktet. Styrelsen står för planeringen och ansvaret för 
arrangemangen och kan sedan delegera uppgifter till kommittén som 
består av Catrin Renlund, Sara Laitamaa, Lennart Andersson, Bosse 
Abrahamsson, Eva Espin och Anita Hedman.  
Fler intresserade får gärna höra av sig, ju fler deltagare desto mindre 
arbetsuppgifter på varje person. 

 
§24. Mötet avslutas. 
 
 
 
________________________________________ 

Jeanette Wikström, sekreterare 
 
 
 
________________________________________ 

Evelina Nilsson, justerare 
 
 
 
________________________________________ 

Liselott Brännström, justerare 
 


