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ÅRSMÖTE, PROTOKOLL 

 

Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§1. Justering av röstlängd 

Röstlängden godkändes och justerades omedelbart  

§2. Val av ordförande för årsmötet 

Mötet valde Titti Jansson till årsmötets ordförande. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Mötet valde Helena Wassén till årsmötets protokollförare. 

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare 

Mötet valde Satu Brännström och Ulrika Larsson till justerare och tillika rösträknare att jämte 

mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar 

Mötet beslutade att bevilja närvaro- och yttranderätt för Kerstin Elander. 

§6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet fastslog att årsmötet blivit behörigen utlyst och medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

§7. Fastställande av dagordningen 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§8. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse 

Petra Thelander föredrog styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. 

Mötet noterade att lokalavdelningens resultat 2014-12-31 uppgick till  -7.329,70 SEK. 

Mötet noterade att lokalavdelningen tillgångar per 2014-12-31 uppgick till 25 502,07 SEK. 

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust 

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att uppkommen  förlust  a’ -7.329,70 

SEK för verksamhetsåret 2014 ska balanseras i ny räkning. 

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 

Inga uppdrag var ålagda styrelsen från tidigare mötet.  

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

Tomas Eiserman valdes till ordförande för att justera §11.  Styrelsen gavs ansvarsfrihet. Tomas 

lämnade ordförandeskapet åter till Titti Jansson. 



 

 

 
 

Mötesgrupp 

SRRS/Västra 
Mötesort 

Karlstad 
Mötesdatum 

2015-02-08 
Fastställt datum 

2015-02-08 
År/Mötesnr 

2015-1 

Närvarande 

Se Bilaga 1. 

Anmält förhinder 

-  

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Titti Jansson 

Protokollförare 

 

 
Helena Wassén 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Satu Brännström 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Ulrika Larsson 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 2/7 

ÅRSMÖTE, PROTOKOLL 

§12a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Titti Jansson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 

§12b. Föredragning av styrelsens förslag till rambudget 

Petra Thelander föredrog styrelsens budgetplan. 

Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till rambudget för 2015. 

§13. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och val av ordförande, ordinarie ledamöter och 

suppleanter i styrelsen enligt § 7 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, utöver ordförande välja fyra ordinarie 

ledamöter och två suppleanter. 

Till ordförande beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Titti Jansson för en period om 1 år (Omval). 

Till ledamöter beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Satu Brännström för en period om 2 år (Nyval). 

- Ulrika Larsson för en period om 2 år (Omval). 

- Petra Thelander har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

- Helena Wassén har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

Till suppleanter beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja nedanstående 

personer att tjänstgöra i angiven ordning: 

- Malin Dybäck för en period om 1 år (Nyval). 

- Maria Hjärtström för en period om 1 år (Nyval). 

§14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter och val av revisor/er och revisorssuppleant/er 

enligt §8 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja en revisor och en revisorssuppleant. 

Till revisor beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Sonja Nilsson för en period om 1 år (Omval). 

Till revisorssuppleant beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Sara Emanuelsson för en period om 1 år (Nyval). 

§15. Val av valberedning enligt §9 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 

Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Malin Jönsson för en period om 1 år (Nyval). 

Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Thomas Eiserman för en period om 2 år (Nyval). 

- Anders Wassén har 1 år kvar av sin mandatperiod. 
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§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15 

Mötet beslutade enhälligt att omedelbart justera punkterna 13-15. 

§17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före 

årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet 

ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut 

Inga ärenden har inkommit 

 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD 

 

Titti Jansson 

Ulrika Larsson 

Satu Brännström 

Maria Hjärtström 

Anders Wassén 

Helena Wassén 

Petra Thelander 

Thomas Eiserman 

 

Närvarande utan rösträtt 

Kerstin Elander 
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BILAGA 2, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 

 

SRRS/Västras styrelse lämnar härmed nedanstående rättelse gällande av årsmötet fastställd resultat- och 

balansräkning för perioden 2014-01-01 -- 2014-12-31. 

I samband med att SRRS/Västras revisor Sonja Nilsson granskade resultaträkningen så genomfördes, enligt 

uppmaning från revisorn, en korrigering av bokföringen avseende rosettkostnad för 2013 a’ 2017,50 SEK som av 

misstag bokförts både som en interimsskuld och en kostnad 2014. Efter att ha verifierat genomförd korrigering av 

redovisningen så lämnade Sonja Nilsson en revisionsberättelse i enlighet med den som bifogats 

årsmöteshandlingarna. 

Dessvärre infördes inte den korrigerade resultat- och balansräkningen i årsmöteshandlingarna och därför 

presenterades fel redovisning för årsmötet som fastställde densamma. Den resultaträkning som presenterades för 

årsmötet redovisade en förlust a’ -7.329,70 SEK.  

Den korrekta, och av revisorn granskade, resultat- och balansräkningen finns bifogad årsmötesprotokollet och 

redovisar istället en förlust a’ -5.312,20 SEK för den aktuella perioden. 
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