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Protokoll fört vid SLK Västra distriktets årsmöte, lördagen den 12 mars 

2016, Backamo. 

 
 

§1  Mötets öppnande 

 Anette J inledde med att hälsa alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2 Justering av röstlängd 

Röstlängd skickades runt för justering. 19 medlemmar och 1 gäst var närvarande 

vid mötet. 
 

§3 Val av årsmötets ordförande 

 Mötet valde Gunnar Wallin till årsmötets ordförande.  

 

§4  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Västra distriktets styrelse anmälde Catharina Ellerström till protokollförare. 
 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Till justerare tillika rösträknare valdes Maine Carlsson och Jan Karlsson. 
 

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

Årsmötet beslutade att bevilja närvaro- och yttranderätt för samtliga personer 

vid mötet. 
 

§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

 Fastställdes att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  

 

§8 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes av mötet med korrigeringen gällande årtal för §14 och 

§19. 
 

§9 Styrelsens årsredovisning av balans och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse 

 a) Balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

 Kassör Stefan Johansson föredrog balans och resultaträkning och Pia Turunen 

föredrog revisorernas berättelse.  

b) Verksamhetsberättelse  

Årsmötet tog del av verksamhetsberättelsen för 2015. 
 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller 

förlust 

 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt godkände den under året 

uppkomna förlusten om 39 sek. 
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§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen 

 Ordförande Anette Johansson redogjorde kort för den aktivitetsdag som hölls i 

Backamo september 2015, samt om planerna på föreläsning gällande 

hundproblem/problemhund utifrån cat/bat. 

 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 

§13 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Årsmötet godkände verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2016. 
 

§14 Beslut om styrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåret 2016 

 Kassör Stefan Johansson redogjorde för rambudget för verksamhetsåret 2016. 

Årsmötet godkände föreslagen rambudget. 
 

§15 Val av ordförande för ett år 

 Valberedningens förslag:  

Anette Johansson (omval, 1 år). 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 

§16 Val av ordinarie ledamöter 

 Valberedningens förslag:  

Catharina Ellerström (omval, 2 år).  

Ann Gustavsson (nyval, 2 år). 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 

§17 Val av stadgeenligt antal suppleanter 

 Valberedningens förslag:  

Bengt-Ove Bergquist (omval, 2 år).  

Lena Wallin (nyval, 2 år). 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 

§18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 Valberedningens förslag av revisorer:  

Pia Turunen (omval, 1 år) 

Maine Carlsson (omval, 1 år)  

Valberedningens förslag av revisorssuppleanter:  

Åke Thor (omval, 1 år) Camilla Granath (omval 1 år)  

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
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§19 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande för förberedelser 

av val vid årsmöte 2017 

Valberedningens förslag:  

Carina Bergek (Sk) (nyval, 1 år)  

Carina Johansson (omval, 1 år) 

Anna-Karin Olsson (nyval, 1 år)  

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag 

 

§20 Omedelbar justering av punkterna 15 tom 19 

 Justerarna granskade och godkände punkterna 15 t.o.m. 19. 
 

§21 Inkomna motioner 

 Två motioner har inkommit till distriktet: 

a) Från Lena Wallin gällande: SLKs CS, ekonomiska möjligheter till fysiska 

möten. 

Årsmötet beslutade enhälligt att avslå motionen. 

 

b) Från Pia Söderlund: Svenska Lapphundklubbens uppbyggnad och 

organisation. 

Årsmötet beslutade enhälligt att avslå motionen. 

 

§22 Övrigt 

 a) För sent inkommen motion från Malin Widell gällande förslag på aktiviteter i 

distriktet. De föreslagna aktivisterna sammanfaller väl med de som styrelsen har 

presenterat i den nya verksamhetsplanen. 

b) Ann informerar kort om det nya anmälningsförfarandet till distriktets 

utställningar, då Västra är första distriktet ut med anmälan via SKK portalen. 

c) Önskan om att Moa Persson skulle bjudas in till distriktet som föreläsare 

framfördes. 

d) Anette J informerade om de planerade uppfödarträffrana i distriktet och 

uppmanar medlemmarna i Västra att gärna inkomma med förslag på 

ämnen/föreläsare som kan ingå. 

 

§23 Mötet avslutas 

 Årsmötets ordförande Gunnar Wallin tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet Mötets ordförande Justeras  Justeras 

 

 

 

Catharina E  Gunnar W  Maine C  Jan C 
 


