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Svenska Lapphundklubben – Övre Norra distriktet  

Årsmöte, 2016-03-12, Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn  

§1. Mötets öppnande 

 

§2. Fastställande av röstlängd 

 20 st röstberättigade medlemmar 

 

§3. Val av ordförande för mötet 

Beslut: Årsmötet väljer Robert Sandström till mötesordförande 

 

§4. Val av sekreterare för mötet 

Beslut: Årsmötet väljer Sanna Larsson till mötessekreterare 

 

§5. Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut: Årsmötet väljer Görel Idergard och Catrin Renlund till justerare och rösträknare 

 

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

Beslut: Årsmötet godkänner att icke-medlemmar får närvara och yttra sig 

 

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Beslut: Medlemmarna godkänner kallelsen för mötet 

 

§8. Fastställande av dagordning samt anmälan om övriga frågor 

Beslut: Årsmötet godkänner dagordningen och två övriga frågor anmäls. 

 

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

Kassör Liselott Brännström läser upp balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

Notis från revisor: Var noga med alla kvitton, och räkna gärna kassan direkt efter utställningarna. 

 

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

 Beslut: Årsmötet godkänner balans- och resultaträkning. 

 

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

Mötesordföranden Robert Sandström läser upp styrelsens verksamhetsberättelse. 

Beslut: Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen. 

 

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
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Mötesordföranden Robert Sandström läser upp styrelsens verksamhetsplan.  

Beslut: Årsmötet godkänner förslaget till verksamhetsplanen. 

 

§14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Beslut: Årsmötet godkänner förslaget till rambudget.  

  

 

§15. Beslut om avgifter för kommande år 

Beslut: Styrelsens förslag till högre utställningsavgifter godkänns. De nya priserna är: 

Valpar- 150 kr, Veteraner- 230 kr, Övriga klasser- 300 kr.  

   

§16. Val av styrelseledamöter 

Ordförande:  Liselott Brännström, 1 år  

Vice ordförande:  Sara Laitamaa (1 år kvar)  

Sekreterare:  Sanna Larsson, nyval 2 år  

Ledamot:  Kerstin Johansson, fyllnadsval 1 år för L. Brännström  

Suppleant:  Michaela Sjöholm, nyval 2 år  

Suppleant:  Maria Alvehed, fyllnadsval 1 år för K. Johansson  

Kassör:  Laila Eliasson, nyval 2 år  

I styrelsen har följande bankföreträdare utsetts: ordförande Liselott Brännström och kassör Laila 

Eliasson. Dessa får, var för sig, företräda Svenska Lapphundklubben Övre Norra distriktet i alla 

angelägenheter. 

Beslut: Årsmötet godkänner valberedningens förslag till styrelseledamöter. 

 

§17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 

 Revisorer: Agneta Widelund, omval 1 år 

 Marianne Bystedt, omval 1 år 

  

Revisorsuppleanter:  

Solveig Adolfsson, omval 1 år 

Robert Sandström, nyval 1 år 

Beslut: Årsmötet godkänner valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleanter. 

 

§18. Val av valberedning 

 Inger Laitamaa- Sammankallande  

 Görel Idergard 

 Lisa Svanberg 

Beslut: Årsmötet godkänner valberedningens förslag till valberedning. 

 

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

Beslut: Stämman godkänner punkterna.  
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§20. Motioner till CS 

 Inga motioner.  

 

§21. Övriga frågor 

Fråga: Förslag att börja med Postförskott vid försäljning av profilkläderna för att underlätta för 

kassören.  

Förslag att koppla fler Swish-nummer till det befintliga kontot: ett för fika, ett för kläder, ett för 

lotteriet etc. för att lösa en del av problemet. 

Årsmötet föreslår att styrelsen internt får hitta en bra lösning. 

 

Fråga: Tankesmedjan och dess arbetsuppgifter. 

Årsmötet föreslår att Styrelsen skall begära en utförlig beskrivning av Tankesmedjans arbetsuppgifter 

och vilka frågor denna kommitté skall jobba med.   

 

§22. Mötet avslutas 

 Mötesordförande Robert Sandström avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Sekreterare Sanna Larsson 

 

 

 

________________________________ 

Justerare Görel Idergard 

 

 

 

________________________________ 

Justerare Catrin Renlund 


