
Årsmöte SLK/ÖN     2013-03-23 

§1. Mötet öppnas 

 Liselotte öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2. Röstlängden fastställs 

 14 medlemmar närvarande, varav en familjemedlem. 

§3. Val av ordförande för mötet 

 Som ordförande för årsmötet valdes Robert Sandström. 

§4. Val av sekreterare för mötet 

 Som sekreterare för årsmötet valdes Sara Laitamaa 

§5. Val av justerare tillika rösträknare 

 Som justerare och rösträknare valdes Catrin Renlund och Anita Hedman. 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar 

 Alla får närvara på årsmötet, men endast medlemmar får rösta. 

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Stämman beslutade att årsmötet är korrekt utlyst. 

§8. Fastställande av dagordning samt anmälan om övriga frågor 

 Stämman beslutade att godkänna dagordningen och 3 övriga frågor  

 anmäldes. 

§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 

      revisorernas berättelse 

                    Kassören gick igenom balans- och resultaträkningen. Distriktets ekonomi 

                    är god. Förslag framfördes att vi ska lägga mer pengar på exempelvis 

                    priser och aktiviteter. 

                    Revisorerna tycker att styrelsen skött sitt jobb bra i år. 

                    Deras berättelse lästes upp 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. 

                    Verksamhetsberättelsen lästes och stämman godkände den. 

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

                    Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

                    Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen för  

                    nästkommande år. 



§14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

                    Stämman beslutade att godkänna rambudgeten för nästkommande år. 

§15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

                    Stämman beslutade att avgifterna förblir oförändrade. 

§16. Val av styrelseledarmöter 

                    Till ordförande för ett år valdes Johanna Gustafsson, Piteå. 

                    Till kassör för två år valdes Liselott Brännström, Kåge. 

                    Till sekreterare för två år valdes Sara Laitamaa, Lillpite. 

                    Som vise ordförande sitter Katarina Bergström, Öjebyn, kvar ett år. 

                    Fyllnadsval ledamot, ett år, valdes Ida Gustavsson, Piteå. 

                    Två nya suppleanter valdes in: 

                    Cecilia Henriksson, Umeå, på ett år. 

                    Lisa Svanberg, Boden, på ett år. 

§17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 

                   Till revisorer valdes Agneta Widelund och Marianne Bystedt. 

                   Till revisorsuppleanter valdes Catrin Renlund och Görel Idegaard. 

§18. Val av valberedning 

                   Till valberedningen valdes Anita Hedman, Annelie Wallmark och 

                   Bo Abrahamsson.  

                   Anita Hedman utsågs som sammankallande. 

§19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18 

                   Stämman godkände punkterna. 

§20. Motioner till CS 

                   Till stämman inkom 2 motioner. 

                   En skrivelse av Anita Hedman, vilken avslogs. Och en av Johanna 

                   Gustafsson och Ida Gustavsson, som godkändes och skickas vidare till 

                   CS. 

§21. Övriga frågor. 

                   1. Katarina Bergström tyckte att de som hjälper till att anordna träffar och  

                       läger i distriktet inte ska behöva betala för att delta. 

                       Styrelsen tar frågan med sig. 

                   2. Inger Laitamaa tycker att vi borde ha mer kvällsutställningar i samband  

                       med SKK:s utställningar. Detta skulle underlätta bokning av domare  

                       och ringsekreterare, då man skulle kunna ”dela” med SKK. 

                       Styrelsen tar med sig detta. 

                   3. Catrin Renlund erbjuder att hjälpa styrelsen med deras spalt i  

                       tidningen Lapphunden. 



§22. Mötet avslutas 

                   Mötesordförande Robert avslutar mötet och tackar alla som deltagit. 

 

 

_____________________________________ 

Sara Laitamaa, sekreterare 

 

 

 

_____________________________________ 

Catrin Renlund, justerare 

 

 

 

_____________________________________ 

Anita Hedman, justerare 

 

 

 

 

  


