
Årsmötesprotokoll SLK/ÖN 2015-03-15 Bergsviken, Piteå 

§1. Mötets öppnande 

§2. Fastställande av röstlängd 

 24 st röstberättigade 

§3. Val av ordförande för mötet 

 Årsmötet valde Linda Olofsson till mötesordförande 

§4. Val av sekreterare för mötet 

 Årsmötet valde Sara Laitamaa till mötessekreterare 

§5. Val av justerare tillika rösträknare 

 Årsmötet valde Görel Idergard och Eva-Liisa Bergström till justerare och rösträknare 

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

 Årsmötet godkände att icke-medlemmar får närvara och yttra sig 

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Medlemmarna godkände kallelsen för mötet 

§8. Fastställande av dagordning samt anmälan om övriga frågor 

 Årsmötet godkänner dagordningen och en övrig fråga anmäldes 

§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

 Mötesordförande Linda Olofsson läser upp balans- och resultaträkning samt  

                          revisorernas berättelse.  

                          Notis från revisorn: Klubben måste minska på inköpet av priser och domargåvor och

 måste bli bättre på att hålla ordning på kassorna under utställningarna. 

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

  Årsmötet godkänner balans- och resultaträkning 

§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit dem 

  Styrelseordförande Johanna Levin läser upp styrelsens verksamhetsberättelse och  

  verksamhetsplan 

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet 

§13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

  Årsmötet godkänner förslaget till verksamhetsplanen 

§14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

  Årsmötet godkänner förslaget till rambudget men kommer med en notis;  

  Styrelsen måste börja ta mer betalt av medlemmarna när föreläsningar anordnas 

§15. Beslut om avgifter för kommande år 

  Styrelsens förslag till högre utställningsavgifter godkändes. De nya priserna är: 

  Valpar- 150 kr. Veteraner- 200 kr. Övriga klasser- 270 kr.  

   

 



§16. Val av styrelseledarmöter 

  Ordförande:   Johanna Levin 

  Vice ordförande:   Lisa Svanberg 

  Sekreterare:  Sara Laitamaa 

  Ledamot:  Ida Gustavsson 

  Suppleant:  Helen Lindgren 

  Suppleant:  Kerstin Johansson 

  Kassör:  Liselott Brännström 

§17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 

  Revisorer: Agneta Widelund och Marianne Bystedt 

  Revisursuppleanter: Linda Olofsson och Solveig Adolfsson 

§18. Val av valberedning 

  Emma Sandman 

  Inger Laitamaa- Sammankallande 

  Görel Idegaard 

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

  Stämman godkände punkterna  

§20. Motioner till CS 

  Inga motioner  

§21. Övriga frågor 

  Fråga: Veteraner borde endast behöva 2 registrerade utställningar per år, varav en  

  SLK/ÖN utställning, för att få vara med och tävla om årets hund.  

   

  Styrelsen tar detta med sig i planeringen för nästa år.  

§22. Mötet avslutas 

  Mötesordförande Linda Olofsson avslutar mötet 

 

 

 

________________________________ 

Sekreterare Sara Laitamaa 

 

 

________________________________ 

Justerare Görel Idergard 

 

 

________________________________ 

Justerare Eva-Liisa Bergström 


