
 

 

 
 

Mötesgrupp 

SRRS/Östra 
Mötesort 

Stockholm 
Mötesdatum 

2015-02-22 
Utskriftsdatum 

2015-03-09 

Närvarande 

Se bifogad röstlängd 

 

Justeras mötesordförande 
 

 
 
 

Sonja Nilsson  

Justeras protokolljusterare 

 
 
Sara Lejonklou 

Justeras protokolljusterare 

 
 
Johan Segerlund 

Protokollförare 

 
 
Pernilla Hallström 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 1/3

ÅRSMÖTE 2015, PROTOKOLL

Årsmötets öppnande 
Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. 

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

§2. Val av ordförande vid årsmötet 
 Sonja Nilsson utsågs till ordförande, att leda mötets förhandlingar. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 
 Pernilla Hallström utsågs till protokollförare. 

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 Johan Segerlund och Sara Lejonklou valdes till justeringspersoner tillika rösträknare, att jämte 

mötesordföranden justera årsmötets protokoll. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar 
 Endast medlemmar i lokalavdelningen närvarade. 

§6. Fråga om årsmötet blivit stadgenligt utlyst 
 Mötet fastslog att mötet blivit behörigen utlyst och medlemmarna stadgeenligt kallade. 

§7. Fastställande av dagordningen 
 Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 
 Mötet noterade att lokalavdelningens resultat för verksamhetsåret 2014 uppgick till 11 394,44 sek. 

 Mötet noterade att lokalavdelningens balansomslutning per 2014-12-31 uppgick till 80 339,61 sek. 

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

 Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att uppkommen vinst för verksamhetsåret 2014 
ska balanseras i ny räkning. 

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

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

§12.1  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhets plan 2015. 
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§12.2  Föredragning av styrelsens budgetplan 
 Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 2015. 

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

 Mötet beslutade att välja ordförande, 4 stycken ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, vilket enligt stadgarna 
är det maximala antalet. 

  Mötet omvalde Anders Cronhäll till ordförande om 1 år. 

  Mötet omvalde Caroline Graflund till ledamot för en period om 2 år. 

  Mötet valde Lina Hoff till ledamot för en period om 2 år. 

  Mötet valde Lena Sköld till ledamot för en period om 1 år, som fyllnadsval för Pernilla Hallström. 

  Ledamot Sara Lejonklou har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

  Mötet omvalde Siri Farnell till suppleant för en period om 1 år. 

  Mötet valde Kerim Akkoc till suppleant för en period om 1 år. 

  Mötet beslutade att suppleanternas tjänstgöringsordning är Siri Farnell följt av Kerim Akkoc. 

§14. Val av minst en revisor och en revisorssuppleant enligt §8 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 
 Mötet valde Jörgen Johansson till revisor för en period om 1 år. 

 Mötet valde Lena Jonsson till revisorssuppleant för en period om 1 år. 

§15. Val av valberedning enligt §9 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 
 Mötet valde Jonas Lejonklou till valberedningen för en period om 2 år. 

 Mötet omvalde Carina Hedrum till sammankallande i valberedningen . 

 Valberedningsledamot Ninni Stener har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15 
 Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-15. 

§17. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller ärenden, som senast tre veckor 
före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt. 

 Inga ärenden har hänskjutits eller anmälts.  

Årsmötets avslutning 
 Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade årsmötet. 
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Röstlängd 
 

Kerim Akkoc 

Anders Cronhäll 

Cecilia Cronhäll 

Siri Farnell 

Caroline Graflund 

Martin Hagberg 

Pernilla Hallström 

Carina Hedrum 

Marie-Louise Håkansson 

Sara Lejonklou 

Sonja Nilsson 

Johan Segerlund 

Lena Sköld 

Ninni Stener 

 


