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1. GENOMFÖRANDE AV DIGITALT ÅRSMÖTE 

Anmälan om närvaro 

Person med närvarorätt måste anmäla sitt deltagande via e-post till sekreterare@srrs.org senast 

2022-02-12. I anmälan ska lokalavdelning, namn, medlemsnummer och e-postadress anges. 

Möteslänk kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen. 

 

Utrustning 

Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) 

med: 

• god internetuppkoppling 

• möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon) 

• den kostnadsfria programvaran Zoom installerad 

 

Ansluta till mötet 

Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en 

möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för årsmötet för att ansluta. 

Anslut till mötet cirka 30 minuter innan mötets starttid så att du vid behov kan få hjälp av mötets 

tekniska resurs innan mötesstart. 

Om ni sitter flera mötesdeltagare i samma lokal så måste varje deltagare ändå ansluta till mötet 

med en egen enhet (dator, surfplatta eller mobil). 

 

Ange ditt namn 

När du anslutit till mötet så börja med att ange ditt förnamn och efternamn. Detta gör du genom 

att klicka på ”Participants”. Gå till din användare och klicka på alternativet ”More” och därunder 

”Rename”. Ange ditt förnamn och efternamn och klicka sedan på ”Ok”. 

 

Mikrofon och kamera 

När du ansluter till mötet kommer din mikrofon automatiskt att vara avstängd (muted). Vi ber 

att du håller den avstängd under mötet, förutom när du fått ordet eller vid omröstning genom 

acklamation. Eftersom det blir ett trevligare möte om vi kan se varandra så önskar vi att du har 

kameran påslagen under mötet. 

 

Begära ordet 

Under mötet begär du ordet genom att klicka på ”Reactions” och därefter på ”Raise hand”. 

Invänta att du medges ordet av mötesordföranden. 

 

Omröstning 

Omröstning sker i första hand genom acklamation, vilket innebär att mötesdeltagarna bekräftar 

med ”ja-rop”. 

Om acklamation inte räcker för att uttyda mötets beslut sker öppen omröstning. Mötesordförande 

ställer då frågan för beslut. När rösträknaren ber dig att rösta så klickar du på ”Reactions” och 

väljer grön bock för ”ja” eller rött kryss för ”nej”. Rösträknare räknar antalet röster och delger 

mötet resultatet. 

Om någon begär sluten omröstning, och mötet bifaller detta, så sker denna via funktionalitet i 

Zoom. Instruktioner för genomförande lämnas under mötet av dess tekniska resurs. 

 

Rösträkning 

Rösträkning kommer att genomföras av en representant från SRRS centralstyrelse som inte är 

medlem i lokalavdelningen. Vid sluten omröstning har rösträknaren tystnadsplikt. 

 

Teknisk resurs och rösträknare 

Kristina Fält, e-post suppleant4@srrs.org  

https://www.zoom.us/
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2. DAGORDNING 

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av styrelsens vice 

ordförande. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av årsmötets 

ordförande. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 

• Årsmötets öppnande  

1. Justering av röstlängd. 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

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

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

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av dagordningen. 

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

revisorernas berättelse. 

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

vinst eller förlust. 

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

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

12b. Föredragning av styrelsens förslag till rambudget. 

13. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och antal suppleanter samt val av 

ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i dessa stadgar 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

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

revisorssuppleant/er enligt §8 i dessa stadgar. 

15. Val av valberedning enligt §9 i dessa stadgar. 

16. Beslut om omedelbar justering av 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. 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 

kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

• Årsmötets avslutning. 
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3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige lokalavdelning Östra avger härmed 

följande berättelse avseende föreningens förvaltning för perioden 2021-02-20 – 2021-02-19. 

Lokalavdelningen omfattar sedan 2014-12-30 länen Gotland, Stockholm, Södermanland, 

Uppsala samt Östergötland. 

3.1. FÖRTROENDEVALDA 

Lokalavdelningen har sedan ordinarie årsmöte den 2020-02-20 företrätts enligt följande: 

3.1.1. STYRELSE 

• Ordförande:  Paula Pukk 

• Ledamot:  Pernilla Ahlsvärd (vice ordförande) 

• Ledamot:  Elin Nylander (kassör) 

• Ledamot:  Ulrika Källse (sekreterare) 

• Ledamot:  Helen Dellgren 

• Suppleant:  Ninni Stener 

• Suppleant:  Margareta Lindius 

• Suppleant:                 Anna-Karin Häger 

• Suppleant:                 Johan Bevinder 

 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Paula Pukk, Pernilla Ahlsvärd och Elin Nylander. 

Lokalavdelningens firma har tecknats av Paula Pukk och Elin Nylander var för sig. 

Under mandatperioden har lokalstyrelsen hållit 1 konstituerande styrelsemöte samt 7 

styrelsemöten. Protokoll från dessa möten har blivit vederbörligen justerade och originalen 

förvaras hos lokalavdelningens sekreterare. Kopior av protokollen finns publicerade på 

lokalavdelningens hemsida. 

3.1.2. REVISORER 

• Revisor:   Carina Hedrum 

• Revisorssuppleant:  Pernilla Hallström 

3.1.3. VALBEREDNING 

• Sammankallande:  Anders Cronhäll  

• Ledamot:   Matilda Gustafsson 

• Ledamot:   Lena Sköld 

3.2. FULLMÄKTIGEDELEGATER 

Utifrån lokalavdelningens medlemsantal 2021-12-31 kunde lokalavdelningen utse 8 st 

Fullmäktigedelegater. Nedanstående personer har utsetts att företräda lokalavdelningen som 

Fullmäktigedelegater under perioden 2021-04-10 – 2022-04-09 

• Delegater: Pernilla Ahlsvärd, Ulrika Källse, Elin Nylander, Helen Dellgren, Johan 

Bevinder, Ninni Stener, Margareta Lindius, Anna-Karin Häger.  

• Suppleanter: Lena Sköld, Jennifer Ljugberg, Leelo Pukk 

 

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2021-04-10, som arrangerads digitalt pga. covid-19, representerades 

lokalavdelningen av Pernilla Ahlsvärd. 
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3.3. MEDLEMMAR 

Lokalavdelningen hade per 2021-12-31 578 medlemmar, vilket är en förändring med cirka +16% 

(+79 medlemmar) gentemot samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga medlemsantalet 

under den senaste tioårsperioden 2012–2021 är 526 medlemmar per år. 

 

3.4. VERKSAMHET 

3.4.1. VERKSAMHETSPLAN 

Lokalstyrelsen har arbetat i enlighet med fastställd verksamhetsplan enligt följande: 

• Utställning 2021-06-12/13 INSTÄLLD 

Dessvärre blev BISS-21 inställt Pga. Covid-19. 

• RR – Race  

Lokalavdelningen SRRS/Östra har inte haft möjlighet att arrangera något RR race. 

• Ridgeback promenader 

5 stycken Ridgeback promenader har arrangerats, med ett maxantal på 10 st. per 

promenad. Uppslutningen har varit bra. 

• Viltspårsmästerskap 

SRRS Viltspårsmästerskap genomfördes 4 juli, med 18 deltagare.  

• Agility 

Lokalavdelningen har arrangerat 1st prova på agility under sommaren 2021.   

• Prova på-aktiviteter 

Två prova på-tillfällen har arrangerats under året. Specialsök den 9 januari och Hoopers 

den 15de januari. 

 

3.4.2. ÖVRIGA ÄRENDEN/AKTIVITETER 

Därutöver har lokalstyrelsen aktivt arbetat med följande: 

• Webinar 

Lokalavdelningen (SRRS/Östra) gick ihop tillsammans med övriga lokalavdelningar 

(SRRS/Södra, SRRS/Västra och SRRS/Norra) och genomförde två webinar under året: 

Foderberikning samt Friskvård och träning, båda med Petra Johansson. Kostnaden stod 

lokalavdelningarna för och var gratis för alla medlemmar. 

Man arrangerade även en föreläsning med Anne-Chaterine Ankan Edoff: Tema rädslor, 

med fokus på hur och varför. Denna föreläsning var öppen för alla medlemmar oavsett 

lokalavdelning, och till en kostnad av 100 kr.  
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• Fototävling 

I lokalavdelningens Facebook-grupp ”SRRS Östra” har under året arrangerat 

fototävlingar där medlemmarna kunna mejla bilder som sedan röstas på av styrelsen och 

vinnarbilden blir omslagsbild i Facebook-gruppen tills nästa tävling. 

3.5. MARKNADSKANALER 

• Ridgeback-Nytt 

Lokalstyrelsen har publicerat artiklar till RR-nytt under 2021. Bland annat presentation av 

nya styrelsen och artiklar under året.  

• Hemsida 

Samtliga lokalavdelningens aktiviteter har annonserats via lokalavdelningens hemsida 

www.srrs.org/ostra.  

• Facebookgrupp 

Som komplement till hemsidan har lokalavdelningens Facebook-grupp ”SRRS Östra” 

använts för att sprida både information om både planerade aktiviteter och bilder från 

genomförda arrangemang. Vi har fortsatt begränsa antalet inlägg från medlemmar och alla 

inlägg som görs måste granskas utav administratörer innan publicitet. Detta görs endast för 

att Facebook gruppen tillhör SRRS och önskan om att det endast ska vara inlägg som ska 

vara ett komplement åt hemsidan åt SRRS. Vi väntar på instruktioner från Central om 

utformning av regler för vad som får publiceras.  

3.6. ÖVRIGT 
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4. RESULTATRÄKNING 
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5. BALANSRÄKNING 
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6. REVISORNS BERÄTTELSE 

1 (3)  

Revisionsberättelse   

Till föreningsstämman i SRRS Östra  

Org.nr 802401-4576  

Rapport om årsredovisningen  

Uttalande  
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SRRS Östra för räkenskapsåret 2021.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i  alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningenss finansiella ställning per den 31 december 2021  och av 

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig  med 

årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalande  
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  Mitt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i  förhållande till 

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska  ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

mitt  uttalande.  

Styrelsens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild  enligt 

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är  nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig  dessa beror på 

oegentligheter eller misstag.   

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att  fortsätta 

verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan  att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift  tillämpas dock inte 

om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.  

Revisorns ansvar  
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte  innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att  lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,  men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid  kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av  oegentligheter eller misstag och 

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan  förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk  inställning under hela revisionen. Dessutom:  

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa  beror på 

oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa  risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för  

SRRS Östra, Org.nr 802401-4576 
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2 (3)  

mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre  än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i  maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern  kontroll.  

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min  revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte  för att uttala mig 

om effektiviteten i den interna kontrollen.  

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens  uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid  upprättandet av 

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,  om huruvida det finns 

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden  som kan leda till betydande 

tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar  slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa  uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 

om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om  sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Mina slutsatser baseras  på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida  händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 

fortsätta verksamheten.  

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland  upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 

på  ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt  tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland  de eventuella 

betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  

Uttalande  
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för  SRRS 

Östra för räkenskapsåret 2021.  

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalande  
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i  avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige  och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

mitt  uttalande.  

Styrelsens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar  
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att  inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i  

SRRS Östra, Org.nr 802401-4576  
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något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan  föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 

god  revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda  ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har  en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig  främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på  min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar  granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där  avsteg och överträdelser skulle 

ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar  fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt  uttalande om ansvarsfrihet.   

Stockholm den 8 februari 2022  

Carina Hedrum  
Godkänd revisor 
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7. VERKSAMHETSPLAN 

Lokalstyrelsen föreslår nedanstående verksamhet inom lokalavdelningen under 2022. 

• Utställning 2022-06-11 

Lokalavdelningen har för avsikt att arrangera utställning. 

• Föreläsningar 

Lokalavdelningen har som avsikt att arrangera minst 3 st föreläsningar under 2022.  

• RR - Race 

• Viltspårsmästerskap 

• Ridgeback Promenader 

• Prova på aktiviteter till exempel Agility, Lydnad eller Rallylydnad 
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8. RAMBUDGET 

Lokalstyrelsen föreslår följande rambudget för 2022: 

 

Intäkter Belopp Kommentar 

Kretsstöd SRRS 17300  

Utställning 45000  

Viltspår 7000  

Lydnad / Rallylydnad 1000  

Lure coursing / RR-race 4000  

Föreläsningar 500  

Övriga intäkter 500  

Summa intäkter 75300  

   

Kostnader Belopp Kommentar 

Utställning -39000  

Viltspår -7000  

Lydnad / Rallylydnad -1000  

Lure coursing / RR-race -4000  

Föreläsningar -2000  

Promenader / Träffar -1000  

Rasmonter -5000  

Intern utbildning & konferenser -1500  

Lokalhyra 0  

Förbrukningsmaterial -200  

Milersättning 0  

Reskostnader -2000  

Bankkostnader & avgifter -1500  

Övriga kostnader -7000  

Summa kostnader -69200  

   

Budgeterat resultat +6100  
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9. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Valberedningen för SRRS/Östra presenterar härmed nedanstående förslag till förtroendevalda i 

lokalavdelningen för verksamhetsåret 2022. 

ORDFÖRANDE 

a) Paula Pukk Omval 1 år 

Ort: Hägersten Telefon: 0736-56 30 00 E-post: paula.pukk@gmail.com 

 

 LEDAMÖTER 

b) Ulrika Källse Mandatperiod kvar 1 år 

Ort: Vallentuna Telefon: 0761-19 29 61 E-post: kallse.ulrika@gmail.com 

c) Elin Nylander Mandatperiod kvar 1 år 

Ort: Nacka Telefon: 0766-31 60 10 E-post: nile@live.se 

 

SUPPLEANTER 

d) Ninni Stener Omval 1 år 

Ort: Strängnäs Telefon: 0704-38 28 13 E-post: kennel.tinotenda@gmail.com 

e) Anna-Karin Häger Omval 1 år 

Ort: Stockholm Telefon: 0702-91 31 99 E-post: ak.hager@gmail.com 

f) Pernilla Ahlsvärd Nyval 1 år 

Ort: Södertälje Telefon: 0703-30 46 22 E-post: pernilla.ahlsvard@gmail.com 

g) Jennifer Sincic Nyval 1 år 

Ort: Enskede Telefon: 0736-48 78 37 E-post: jennifersincic@gmail.com 

 

REVISOR 

h) Pernilla Hallström Nyval 1 år 

Ort: Hölö Telefon: 0704-83 27 64 E-post: sabakuinus@hotmail.se 

 

REVISORSSUPPLEANT 

i) Carina Hedrum Nyval 1 år 

Ort: Älta Telefon: 0707-74 53 60 E-post: carina@pbab.se 

 

VALBEREDNING 

j) Vakant Nyval 1 år, sammankallande 

Ort: XXX Telefon: XXX E-post: XXX 

k) Vakant Nyval 2 år 

Ort: XXX Telefon: XXX E-post: XXX 

l) Matilda Gustafsson Mandatperiod kvar 1 år 

Ort: Värmdö Telefon: 070-0949462 E-post: mgustafson95@gmail.com 
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10. ÖVRIGA ÄRENDEN 

10.1. PROPOSITIONER 

Inga inkommande. 

10.2. MOTIONER 

Inga inkommande. 
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11. BILAGOR 

BILAGA BESKRIVNING 

  

 


