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§1. Mötet öppnas. 
 Liselott öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2. Justering av röstlängd. 
 Röstlängden fastställs, 17 medlemmar är närvarande. 
 
§3. Val av ordförande för mötet. 
 Inger Laitamaa väljs till ordförande för årsmötet. 
 
§4. Val av sekreterare för mötet. 
 Jeanette Jonsson väljs till sekreterare för årsmötet. 
 
§5. Val av två justerare tillika rösträknare. 
 Till justerare/rösträknare väljs Görel Idergard och Katarina Bergström. 
 
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 
 Alla får närvara på mötet men endast medlemmar har rösträtt. 
 
§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet har annonserats på ÖN:s hemsida samt i distriktsspalten i 
Lapphunden, godkändes av årsmötet. 

 
§8. Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor. 
 Dagordningen godkändes av årsmötet. 
 
§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 
revisorernas berättelse. 

Balans- och resultaträkningen lästes igenom och frågor besvarades av 
kassören. 
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av årsmötet. 

 
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
 Den redovisade balans- och resultaträkningen godkändes av årsmötet. 
 
§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit dem. 
 Inga uppdrag från föregående årsmöte fanns att redovisa. 
 
§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mot bakgrund av den redovisning som lämnats kunde årsmötet bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 

 
§13. a) Beslut om styrelsens verksamhetsplan. 
 Årsmötet godkände verksamhetsplanen. 
        b) Beslut om styrelsens rambudget. 
 Årsmötet godkände rambudgeten. 
        c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
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Årets avgifter för utställningar måste vara oförändrade eftersom dom 
finns i annonserna. Styrelsen kollar vad övriga distrikt tar för avgifter och 
höjer eventuellt till nästa år. 

 
§14. Val av styrelseledamöter. 
 Valberedningens förslag: 

Ledamot: Liselott Brännström, ordförande: omval på 1 år. 
Ledamot: Sara Laitamaa, går upp från suppleant till ordinarie ledamot,  
nyval på 2 år. 
Ledamot: Marianne Bystedt, omval på 2 år. Hade 1 år kvar men ett 
fyllnadsval på 1 år görs för att fördela avgångarna bland ledamöterna. 
Suppleant: Anneli Wallmark, nyval på 2 år. 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 
Ledamöter med 1 år kvar: Jeanette Jonsson och Susanne Ericsson. 
Suppleant med 1 år kvar: Ulrika Hjertqvist. 
Tjänstgöringsordning: alla suppleanter kallas till alla möten för att vara 
insatt i styrelsens arbete. 

 
§15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 
 Valberedningens förslag: 
 Ordinarie: Agneta Widerlund, omval på 1 år. 
 Ordinarie: Eva Liisa Bergström, tidigare suppleant, nyval på 1 år. 
 Suppleant: Robert Sandström, omval på 1 år. 
 Suppleant: Lars Svensson, tidigare ordinarie, nyval på 1 år.  
 Årsmötet godkände valberedningens förslag. 
 
§16. Val av valberedning. 
 Förslag på valberedning: 

Anita Hedman, sammankallande samt Kim Jönsson och Johanna Linnea 
Gustafsson. Årsmötet godkände förslaget. 

 
§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
 Punkterna godkändes. 
 
§18. Motioner till CS. 
 Inga motioner har kommit in till styrelsen. 
 
§19. Övriga frågor. 

Utställningar 2012: Tuula Pratt klar som domare i Luleå i juli, förslag på 
domare till utställningen i Piteå i april önskas. Förslagen mailas til 
styrelsen. 
Årets Hund i distriktet: diskussion kring beräkningen av Årets Hundar i 
ÖN, beslutades att vi följer stadgarna framöver och räknar 4 
utställningar.  
Priser till utställningar: vi behöver hjälp att ordna priser till kommande 
utställningar. SLK har ingen huvudsponsor som tidigare (Royal). 
Luleå-träffen: stort tack till Ulrika mfl som ordnade helgträffen i Luleå, vi 
ser fram emot en repris! 
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Årets Hundar 2010:  
Årets Lydnadshund: Lappguldets Favro. 
Årets Agilityhund: Miehtebiekka Utu. 
Lapsk Vallhund:  
Årets Hane: Fjällfarmens Cammo 
Årets Tik: Kläppylets Dárkil Doaivva. 
Svensk Lapphund:  
Årets Hane: Cahppes Izor. 
Årets Tik: Renlundens Jänta. 
Finsk Lapphund:  
Årets Hane: Fidelis Quustonen. 
Årets Tik: Maywind Ailakki. 

 
§20. Mötet avslutas. 
 Mötesordförande Inger tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Görel Idergard, justerare 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Katarina Bergström, justerare. 
 


