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§ 1  Årsmötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2  Justering av röstlängd 

Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 12 medlemmar närvarande.  

§ 3  Val av ordförande vid årsmötet 

Sören Holmgaard utsågs till mötesordförande. 

§ 4  Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 

Madeleine Jarl utsågs till protokollförare. 

§ 5  Val av justeringsperson och tillika rösträknare 

Elisabet Roos och Gisela Lindberg valdes till justeringspersoner och tillika 

rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll. 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens 

medlemmar 

Ingen icke-medlem närvarande. 

§ 7  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet beslutade att kallelsen till årsmötet har skett enligt gällande stadgar. 

§ 8   Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse 

Årsmötet beslutade att godkänna balans och resultaträkningen samt revisorernas 

berättelse. 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust 

Årsmötet fastställde balansräkningen. 

Årsmötet beslutade att godkänna resultaträkningens underskott på SEK 3 525,33.  

Förklaringar på årets avvikelse gicks igenom. 

SRRS/Skånes sammanlagda bokförda tillgångar uppgick per den 31/12 2012 till 
SEK 73 489,20. 

§ 11   Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
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Fullmäktigemöte i Jönköping den 21/4 genomfördes, och enligt uppdraget som 

gavs på årsmötet 2012 deltog fler fullmäktigedelegater än 2011; totalt 6 

delegater deltog. Årsmötet beslutade att anse detta uppdrag fullfört. 

§ 12  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 13.1 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Årsmötet godkände att styrelsen ska arbeta enligt den lagda verksamhetsplanen 
för 2013 med nedanstående tillägg: 

 Tillägg till information om Certutställningen 2013: Leif Lehmann har tagit 

på sig uppdraget att döma på Råå 2013. 

 Styrelsen ska under 2013 arrangera ringträning för våra medlemmar på 
nybörjarnivå och för hundar med problem, med möjlighet till träning vid 

flera tillfällen och på olika platser runt om i Skåne. 

 Styrelsen ska även mer aktivt utnyttja möjligheterna via Facebook till att 

engagera medlemmar, att ta in intresseanmälningar till framtida 

styrelsearbete eller till andra arrangemang inom föreningen. 

 Styrelsen ska inför kommande cert.utställningar ordna med domare på 

eget initiativ och först därefter kontakta SydSKK att erbjuda dem att dela 

domare. 

Ytterligare aktiviteter kan tillkomma. Mer information om dessa kommer att finnas 
på www.srrs.skane.org. 

§ 13.2 Föredragning om styrelsens budgetförslag 

Årsmötet beslutade att inte arbeta enligt den lagda budgeten, med ändring av 

totala kostnader SEK 13000 (för inköp av lure-coursingutrustning). 

Den nya budgeten som årsmötet beslutar att anta visar då ett överskott på SEK 

13713, se bifogad reviderad budget för 2013. 

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 7 mom. 1 i 

”SRRS stadgar lokalavdelningar” samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 

Mötet valde Sören Holmgaard till ordförande omval 1 år. 

Mötet valde Gisela Lindberg till ledamot nyval 2 år. 

Mötet valde Pia Janols till ledamot nyval 2 år. 

Mötet valde Josephine Lindblom till ledamot fyllnadsval 1 år. 

Mötet valde Anna Engfelt till ledamot fyllnadsval 1 år. 

http://www.srrs.skane.org/
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Ledamoten Anneli Jönsson har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

Mötet valde Helen Adler till första suppleant nyval 1 år. 

Mötet valde till Ingvar Jönsson andre suppleant nyval 1 år. 

§ 15 Val av minst en revisor och en revisorssuppleant enligt § 8 mom. 1 i ”SRRS 

stadgar lokalavdelningar” 

Mötet valde Hans von Homeyer till revisor omval 1 år. 

Mötet valde Lars-Gunnar Lantz till revisorssuppleant omval 1 år. 

§ 16 Val av valberedning enligt § 9 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 

Mötet valde Lena Weberg till valberedningen för en period om 2 år. 

Margareta Lantz har kvar 1 år av sin mandatperiod och Camilla Holm har kvar 1 

år av sin mandatperiod; vid föregående årsmöte valdes Camilla Holm felaktigt till 
3 års mandatperiod vilket inte är stadgeenligt, därför ändras hennes kvarvarande 

mandatperiod till 1 år. 

Mötet utsåg Margareta Lantz till sammankallande i valberedningen. år. 

§ 17  Beslut om omedelbar justering av §§ 14-17 

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av §§ 14-17. 

§ 18 Val eller beslut att uppdra till styrelsen att välja fullmäktigeledamöter och 

suppleanter för dessa, enligt § 7 mom. 1 i ”SRRS huvudstadgar” 

Årsmötet beslutade att ge uppdrag till styrelsen att utse max 7 delegater till 

fullmäktigemötet i Jönköping 13/4. Om inte 7 ordinarie ledamöter kan utses, ska 
så många suppleanter som möjligt skickas. 

§ 19 Behandling av ärenden som senast tre veckor före årsmötet anmälts till 

styrelsen eller av denna underställts årsmötet. Anmälan om sådant ärende 

skall vara skriftligt 

Inga sådana ärenden anmälda. 

§ 20  Övriga ärenden 

Inga sådana ärenden inkomna. 

§21  Årsmötets avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade årsmötet. 

 


