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§1. Mötet öppnas. 

Liselott öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
 
§2. Justering av röstlängd. 
 12 medlemmar närvarande varav 1 familjemedlem. 
 
 
§3. Val av ordförande för mötet. 
 Till ordförande för årsmötet valdes Sara Laitamaa. 
 
 
§4. Val av sekreterare för mötet. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Jeanette Jonsson. 
 
 
§5. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Till justerare och rösträknare valdes Lars Svensson och Annelie 
Wallmark. 

 
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 
 Alla får närvara på årsmötet men endast medlemmar har rösträtt. 
 
 
§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet annonserades i tidningen Lapphunden 2 veckor innan mötet 
samt på Övre Norras hemsida, godkändes av årsmötet. 

 
 
§8. Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor. 
 Dagordningen godkändes och 2 övriga frågor anmäldes. 
 
 
§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 
revisorernas berättelse. 

Revisorerna önskar förbättrad ekonomisk redovisning av arrangemangen 
och att en ansvarig för kassan utses om kassören inte är närvarande. En 
blankett har tagits fram för att underlätta redovisningen. 
Revisorernas berättelse lästes och lades till handlingarna. 

 
 
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning. 

Den balans- och resultaträkning som redovisades godkändes av 
årsmötet. 

 
 



§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit dem. 
Styrelsen kontrollerar övriga distrikts anmälningsavgifter och justerar 
Övre Norras efter det. 

 
 
§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 saknade information om höstens medlemsträff i 
verksamhetsplanen, det beror på osäkerhet om var träffen ska hållas.  

        b) Beslut om styrelsens rambudget. 
 Rambudgeten godkändes av årsmötet. 
        c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
 Vi följer övriga distrikts avgifter. 
 
 
§14. Val av styrelseledamöter. 
 Ordinarie ledamöter: 
 Ordförande: Liselott Brännström, omval på 1 år. 
 Kassör : Marianne Bystedt, 1 år kvar. 
 Sara Laitamaa, 1 år kvar. 
 Jonna Almenäs, nyval på 2 år. 
 Katarina Bergström, nyval på 2 år. 
 Suppleanter: 

Johanna Linnea Gustavsson, nyval på 2 år och Ida Gustavsson, nyval 
(fyllnadsval) på 1 år. 

 
 
§15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 

Till revisorer valdes Agneta Widerlund och Eva-Liisa Bergström, omval 
på 1 år. 
Revisorsuppleanter blev Robert Sandström, omval på 1 år, och Görel 
Idergard, nyval på 1 år. 

 
 
§16. Val av valberedning. 

Till valberedning valde årsmötet Ulrika Hjertqvist, Katrin Renlund och 
Annelie Wallmark. 

 
 
§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
 Årsmötet godkände punkterna. 
 
 
§18. Motioner till CS. 
 Inga motioner har kommit in till styrelsen. 
 



§19. Övriga frågor. 
Styrelsens ansvarsområden: ansvarsområden under utställningar 
fördelas på styrelsens möten innan arrangemanget. Styrelsearbetet 
fördelas på det konstituerande mötet efter årsmötet. 
Styrelsearbetet: många kan skrämmas från styrelsen på grund av att det 
kan kännas som att alla måste arbeta på alla arrangemang som 
styrelsen har. Det skulle behövas en fungerande tävlingskommitté som 
kan avlasta styrelsen. 
Vandringspriser i ÖN: det upplevs som det fungerar dåligt med 
beräkningen, frågan ställdes om vi ska fortsätta med vandringspriser?  

 Årets Hundar: priser till Årets Hundar delades ut. 
  
 
§20. Mötet avslutas. 
 Mötesordförande Sara avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Jeanette Jonsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Lars Svensson, justerare 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Annelie Wallmark, justerare 


