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ÅRSMÖTE, PROTOKOLL 

 

Lokalavdelningens representant hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§1. Justering av röstlängd 

Röstlängden godkändes och justerades omedelbart  

§2. Val av ordförande för årsmötet 

Mötet valde Anders Cronhäll till årsmötets ordförande. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Mötet valde Paula Pukk till årsmötets protokollförare. 

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. 
Representant från SRRS/C är rösträknare för mötet 

Mötet valde Elin Nylander och Ninni Stener till justerare att jämte mötesordföranden justera 

årsmötesprotokollet.  

Rösträknare var Jessica Persson, representant från SRRS/C. 

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

Mötet beslutade att bevilja närvaro- och yttranderätt för Jessica Persson. 

§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 

Elin Nylander och Ninni Stener föredrog styrelsens årsredovisning och Ander Cronhäll revisorns 

berättelse. 

Mötet noterade att lokalavdelningens resultat 2020-12-31 uppgick till 3627 SEK. 

Mötet noterade att lokalavdelningen tillgångar per 2020-12-31 uppgick till 94454 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 vinst om 3627 SEK 

för verksamhetsåret 2020 ska balanseras i ny räkning. 

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

• Ordna med viltspårsmästerskapet. - Förberedelser gjordes men mästerskapet blev inställt. 

• Protokoll ska justeras och laddas upp inom 14 dagar från tillfälle för möte på hemsidan. - Har 

utförts.  
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• Rollbeskrivning på vad en ledamot och suppleant ska göra. - Finns tillgängligt från Central i 

SRRS föreningshandbok. 

• Årskalender för viktiga datum och händelser. - Har inte tagits fram vilket förmodligen berott på 

den pågående pandemin. 

• Styrelsens rapport om föregående års uppdrags för genomgång. - Inte gjort.  

 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 

§12a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Anders Cronhäll föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. 

§12b. Föredragning av styrelsens förslag till rambudget 

Anders Cronhäll föredrog styrelsens rambudget. 

Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till rambudget för 2021. 

§13. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och antal suppleanter samt val av 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i ”SRRS stadgar 

lokalavdelningar” samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Mötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utöver ordförande välja 4 ordinarie 

ledamöter och 4 suppleanter. 

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

- Paula Pukk för en period om 1 år (Nyval). 

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

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

- Elin Nylander för en period om 2 år (Nyval). 

- Pernilla Ahlsvärd har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

- Helen Dellgren har 1 år kvar av sin mandatperiod. 

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

personer samt att tjänstgöra i angiven ordning: 

- Johan Bevinder för en period om 1 år (Omval). 

- Ninni Stener för en period om 1 år (Nyval). 

- Margareta Lindius för en period om 1 år (Nyval). 

- Anna-Karin Häger 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: 



 

 

 
 

Mötesgrupp 

SRRS/Östra 
Mötesort 

Zoom (Digitalt) 
Mötesdatum 

2021-02-20 
Fastställt datum 

2021-02-27 
 

Närvarande 

Se Bilaga 1. 

Anmält förhinder 

Helen Dellgren 

 

 

Justeras mötesordförande 

 

 
Anders Cronhäll 

Protokollförare 

 

 
Paula Pukk 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Elin Nylander 

Justeras protokolljusterare 

 

 
Ninni Stener 

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige Sida 3/4 

ÅRSMÖTE, PROTOKOLL 

- Carina Hedrum för en period om 1 år (Omval). 

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

- Pernilla Hallström för en period om 1 år (Omval). 

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

Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Anders Cronhäll för en period om 1 år (Omval). 

Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Matilda Gustafsson för en period om 2 år (Nyval). 

- Lena Sköld för en period om 1 år (Fyllnadsval). 

§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 

Kommande och vald styrelse uppdrogs att leta rätt på 2019 årsmötesprotokoll, ladda upp det på SRRS 

hemsida samt utreda om uppdragen från föregående år utförts. 

 

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

 

Anders Cronhäll 

Lena Sköld 

Elin Nylander 

Ninni Stener 

Paula Pukk 

 

Närvarande utan rösträtt 

Jessica Persson 


