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SRRS/ ÅRSMÖTE 2012 
 
 
 
 
Sammanträdesgrupp 

 Årsmöte 
 2011-02-05 

 
Utskriftsdatum 

2012-02-05 
Sida
1/3

Närvarande 

Se bifogad röstlängd. 
 

 

Protokollförare 

 
 Sophia Greek 

Mötesordförande 

 
 Fredrik Af Jocknick 

Justeras justeringsperson 

 

 Karin Karlsson 

Justeras justeringsperson 

 

Jeanette Wiklund 

  
  

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

§1. Årsmötets öppnande 
Ordföranden var inte närvarande. Sekreterare Sophia Greek hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 

§2. Justering av röstlängd 
Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 

§3. Val av ordförande vid årsmötet 
Fredrik Af Jochnick utsågs till ordförande. 

§4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 
Sophia Greek utsågs till protokollförare. 

§5. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare 
Karin Karlsson och Jeanette Wiklund valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare, att jämte 
mötesordföranden justera årsmötets protokoll. 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar 
Mötet beslutade att de två närvarande som saknade medlemskap har yttranderätt.   

§7. Fråga om årsmötet blivit stadgenligt utlyst 
Mötet fastslog att årsmötet inte blivit stadgenligt utlyst då handlingarna inte har funnits att hämta på 
hemsidan. Kallelse till mötet har dock skett stadgenligt. 

§8. Fastställande av dagordningen 
Mötet beslutade att fastställa dagordningen 

§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 
Mötet beslutade att godkänna årsredovisningen med balans -och resultaträkningnsamt revisorernas berättelse 

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
förlust 
Mötet beslutade att fastställa balans-och resultaträkningen 
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§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
Styrelsen har hållit stadgenliga styrelsemöten samt fullföljt uppdraget  om handlerkurs och rasspecialen i 
Askersund. Deltagandet har varit gott. Under året har RR-träffar med gemensamma promenader anordnats i 
både Karlstad och Örebro. I karlstad har deltagandet var gott medan deltagandet i Örebro har varit lågt. 

 

§ 12  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§13.1  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Mötet beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan 

§13.2  Föredragning av styrelsens budgetplan 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens budgetplan 

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt §7 mom 1 i ”SRRS stadgar 
lokalavdelningar” samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Mötet valde Fredrik Af Jochnick till ordförande om 1 år. 

Mötet valde Ulrika Törnqvist till ledamot för en period om 2 år. 

Mötet valde Karin Selin till ledamot för en period om 2 år. 

Mötet valde Titti Jansson till ledamot för en period om 1 år. 

Mötet valde Jeanette Wiklund till ledamot för en period om 1 år. 

Mötet valde Karin Karlsson till ledamot för en period om 2 år. 

Mötet valde Sophia Greek till suppleant för en period om 1 år. 

Mötet valde Johanna Af Jochnick till ledamot för en period om 1 år. 

Suppleanternas tjänstgöringsordning är enligt ordningen ovan. 

 

§ 15  Val av minst en revisor och en revisorssuppleant enligt §8 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 

Mötet valde Sonja Nilsson till revisor för en period om 1 år. Ingen revisorsuppleant valdes. 

 

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

Mötet valde Petra Thelander och Nina Örtqvist-Nordgren till valberedningen för en period om 1 år 
vardera. 

Mötet utsåg Petra Thelander till sammankallande i valberedningen. 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–17 

Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-17  
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§ 18 Val eller beslut att uppdra till styrelsen att välja fullmäktigedelegater och suppleanter för dessa, 
enligt §7 mom 1 i SRRS huvudstadgar 

Mötet beslutade att utse följande fullmäktigedelegater; 

1) Petra Thelander 

2) Johanna Af Jochnick 

3) Jeanette Wiklund 

4) Titti Jansson 

Mötet beslutade att utse följande suppleanter 

1) Fredrik Af Jochnick 

2) Karin Karlsson 

§ 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 ärenden har inkommit 

§ 20 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

§ 21 Årsmötets avslutning 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade årsmötet. 


