
Protokoll  ÅRSMÖTE  Golden retrieverklubbens Västerbottensektion

Datum:  2016-02-15

§ 1 Justering av röstlängden 

Röstlängden justeras till 12 röstberättigade medlemmar.

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Årsmötet utser Catarina Sandberg som ordförande för årsmötet.

§ 3 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet 

Maria-Brita Nilsson väljs som sekreterare för årsmötet.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötets 
ordförande justera protokollet 

Kicki Olofsson och Ingrid Sjöberg väljs att justera protokollet tillsammans
med ordförande.

§ 5 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

 Årsmötet finner att kallelse har skett enligt stadgarna.

§ 6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns och fastställs.

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut
med resultat och balansräkning

Årsbokslutet samt resultat- och balansräkningen redovisades av 
kassören. Resultat för några av årets aktiviteter redovisades var för sig 
av kassören.
.



§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av 
balans och resultaträkning samt bokslut

Revisorerna har granskat föreningens räkenskaper. Samtliga poster är 
bokförda. Behållningen på bankkonton och handkassa stämmer med 
den av kassören påtecknade balansräkningen. Revisorerna föreslår att 
kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar samt att de av kassören påtecknade balans- och 
resultaträkningarna fastställs. Mötet godkänner revisorernas berättelse, 
fastställande av balans- och resultaträkning samt bokslut.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen läses igenom av mötesdeltagarna var för sig. Mötet 
antar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016.

§ 11 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

Budgeterat resultat för de planerade aktiviteterna under 2016 
redovisades av kassören. Mötet antar styrelsens förslag till budget för 
2016.

§ 12 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, 
revisorer och övriga funktionärer 

Mötet godkänner den befintliga reseersättningen på 18,50 kr/mil. 
Ersättningen gäller för styrelsen, revisorer samt funktionärer. Inget 
traktamente utgår, endast faktiska kostnader som vidimeras med kvitto.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Mötet väljer Angelica Söder som ordförande på 1 år.



               Mötet väljer Elisabeth Lundell som ny ordinarie ledamot på 2 år. Anna 
Widerberg väljs som ordinarie ledamot på 1 år (omval). Ledamöter som 
har mandat för 2016 är Torbjörn Åström, Janerik Nilsson.

              Mötet väljer Maria-Brita Nilsson (sekreterare) och Hanna Walfridsson 
som suppleanter på 1 år.

§ 14 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
 

Som revisorer väljer mötet Agnetha Hammarstedt och Ingrid Sjöberg på
1 år. Som revisorssuppleanter väljs Solveig Bäckström och Kicki 
Olofsson på 1 år.

§ 15 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande. 

Mötet väljer till valberedning Robert Bohman (ordförande), Marlene 
Gustafsson och Catarina Sandberg (1 År).

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

Paragraferna 13 – 15 justerades omedelbart.

§ 17 Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till 
styrelsen eller av denna underställts mötet. 

Inga inkomna frågor.

§ 18 Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte

Årsmötesdeltagarna går igenom handlingarna var för sig.

Mötet beslutar att rekommendera deltagarna till fullmäktige att rösta ja till
propositionen angående DNA test för PRA och nej till motion 1 i samma 
fråga. 

Mötet beslutar att rekommendera deltagarna att rösta nej till motion 2 
angående open show domare.



§ 19 Övriga frågor 

Pris för bästa allroundgolden utdelas till Anna Widerberg och hennes 
Tilda.Grattis till fina prestationer under året.

Förslag till hemsidan från Catarina Sandberg – utlysa fototävling på 
facebooksidan. Tas till styrelsen för beslut.

     
§ 20 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Maria-Brita Nilsson
Sekreterare

Catarina Sandberg
Ordförande

Kicki Olofsson
Justerare

Ingrid Sjöberg
Justerare






