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Protokoll fört vid Västra distriktets årsmöte 16/3-2014.  
Mötesplats: Göteborg/Mölndals brukshundsklubb  
 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Anette Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Justering av röstlängd  
Röstlängd skickades runt för justering, 14 medlemmar och 1 gäst närvarande vid mötet. 
 
§ 3 Val av justerare tillika rösträknare  
Till justerare tillika rösträknare valdes Marie Lundgren och Jan Karlsson. 
 
§ 4 Fråga om årsmöte blivit stadgeenligt utlyst   
Enligt medlemmarna har årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5 Val av årsmötets ordförande  
Gunnar Wallin valdes att leda årsmötet. 
    
§ 6 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet  
Styrelsen föreslog Bengt-Ove Bergquist till protokollförare vid mötet. Vilket godkändes av 
medlemmarna. 
 
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar  
Årsmötet beslutade att bevilja närvaro- och yttranderätt för samtliga personer vid mötet. 
    
§ 8 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes av årsmötet. 
 
§ 9 Styrelsens årsredovisning av balans- och resultaträkning samt revisorernas  
 berättelse.  
Kassör Stefan Johansson föredrog balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.  
Årsmötet godkände under året uppkommen vinst om 6887 Sek. 
 
§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen.  
Inga uppdrag till styrelsen sedan föregående år. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.   
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
§ 13 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Distriktets ordförande Anette Johansson läste upp verksamhetsplanen som avser 2014. 
Årsmötet godkände verksamhetsplanen utan förbehåll. 
 
§ 14 Beslut om styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret 2014.   
Kassör Stefan Johansson redogjorde för rambudget för verksamhetsåret 2014. 
Årsmötet godkände förslagen rambudget.  
 



 
SLK Västra distriktet 

2 
 

Protokoll fört vid Västra distriktets årsmöte 16/3-2014.  
Mötesplats: Göteborg/Mölndals brukshundsklubb  
 

 
§ 15 Val av ordförande för ett år.  
Till ordförande valdes: Anette Johansson 
 
§ 16 Val av ordinarie ledamöter  
Ledamot: Anette Lundgren - omval till mandatperiod om 2år. 
Ledamot: Catharina Ellerström - nyval till mandatperiod om 2 år. 
  
§ 17 Val av stadgeenligt antal suppleanter  
Till suppleant för ett år valdes: 
Bengt-Ove Bergquist 
Ann Gustavsson 
 
§ 18 Val av revisorer och revisorsuppleanter   
Till posterna som klubbens revisorer samt revisorsuppleanter för ett år valdes: 
Revisor: Pia Turunen 
Revisor: Maine Carlsson 
Revisorsuppleant: Camilla Granath 
Revisorsuppleant: Åke Thor 
 
§ 19 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande för förberedelse av val vid 
årsmöte 2015.  
Marie Lundgren 
Carina Jonsson 
Jeanette Forsén 
 
§ 20 Omedelbar justering av punkterna 15 tom 19  
Justerarna granskade och godkände punkterna 15 tom 19. 
 
§ 21 Förslag till posten som SLK ordförande att vidarebefordra till SLK/valberedning  
Årsmötet lade fram förslaget att rekommendera Pia Zetterström och Ambjörn Lindkvist för 
samarbete på posterna ordförande och vice ordförande för SLK centralstyrelse, dvs. delat ansvar och 
arbetsbörda. 
 
§ 22 Inkomna motioner  
Inga motioner har inkommit inför årsmötet. 
 
§ 23 Mötet avslutas  
Mötesordförande Gunnar Wallin lämnar över ansvaret till distriktets ordförande Anette Johansson 
som tackar årsmötet för visat intresse och avslutar mötet genom att önska den tillträdande styrelsen 
lycka till. 
 
______________________________   ______________________________  
Sekreterare       Mötesordförande  
 
 
______________________________   ______________________________  
Justerare       Justerare 


