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Se bifogad rOstldngd.

Arsmdtets 6ppnande
Ordfdranden hdlsade alla viilkomna och ftirklarade arsmdtet 6ppnat.

Justering av riistlengd
Rdsdangden godkandes och ju!9f4d9U!q9d91b44. Tio medlemmar narvarade.

Val av ordftirande vid 6rsmdtet
Henriette Jakovlew utsags till ordldrande.

Styrelsens anmAlan om protokollfdrare yid &rsmotet
Magdalena Gleisner Ul!!!gg till protokollfbrare.

Val av tvl justeringspersoner och tillika rdstriknare
Annika Tibell och Caroline Adelskold yaklgg till justeringspersoner och tillika rosfiSknare, aft jamte
motesordfdranden justera arsmotets protokoll.

Beslut om nervaro- och yttrander{tt fdrulom lokalavdelningens medlemmar
Alla narvarande Ar medlemmar och har darmed rdsfiAtt.

Friga om ersmdtet blivit stadgenligt utlyst
Arsmotet ar ordentligt utlyst enligt gAllande stadgar via annons i RR-N),tt 4/2010, SRRS Stockholms
hemsida och iiven via SRRS Stockholms facebooksida.

Faststillande av dagordningen
Dagordningen enligt arsmoteshandlingarna faststAlldes.

Styrelsens 6rsredovisning med balans- och resultalrAkning samt revisorernas berittelse
Balans- och Resultatrakning fiiredrogs, diirmed godkdndes verksamhetsberaftelsen och detta lades till
handlingama. Revisionsberattelsen fbredrogs och lades till handlingarna. Faststallande av balans- och
resultatraikning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller ftirlust
Balansriikningen faststiilldes och mdtet beslutade att uppkommen ltlrlust verksamhetsaret 2010
balanseras i ny rZikning. Balans- och Resultatriikningen godkandes och lades till handlingarna.

$l0.Styrelsens rapport om de uppdrag fbregiende Arsmdte givit till styrelsen
Under 2010 genomffirdes helgtriiffar (med sommaruppehill), cemrtstallning Arsta slon i maj,
certuBtallning Almare Stiiket i september, tre officiella lydnadsprov (varav ett inomhus i november),
eft rr-race, mentalbeskrivning. Hemsidan har lopande uppdaterats. SthlmHUNDmAssa i december, och
anatomildrelasning for Gerard o'Shea.
Inga lydnadskurser genomftirdes men istallet har socialtraningar tillsammans med BTS genomffirts.
Lure Coursing-rAning har inte genomlbrts pga vinthundklubben ar 20l0 har stramat et sina regler och
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tagit beslut om att tr,iningar inte fAr anordnas (varken av dem eller av andra) fiJr andra raser an
vinthundklubbens egna raser.

Vil$par har inte genomfdrts de tiden ej har funnits ldr detta.

$l l.Beslut om ansvarsfrihet fdr styrelsen
Sryrelsen beviljades ansvarsfrihet.

sl3. l Beslut om slyrelsens liirslag till verksamhetsplan

Fdrslaget till verksamhetsplan fdr 201 I enligt arsmdteshandlingama beslutades.

Dessutom tillaggs att ett mel ar att ha prova-pa-aktiviteter i form av lydnad och agility.

Fdredragning av styrelsens budg€tplan

Caroline sammanfattade sid 14 i arsmoteshandlingarna: storsta delen av intakterna 201 I kommer att
ligga pe utstallningama (4 dagar 201 l). Blir lite intakter litr lydnad. RR-race kommer ga +/-0.
Omsarning 137 300 kr. Vinst pa 2 500 kr.

Val av ordlltrande, ordinarie ledamdter och suppleant€r enligt $7 mom I i "SRRS stadgar
lokalavdelningar" samt beslut om suppleanternas tjenstgtiringsordning
Motet y4kl9 Lisa Zingel till ordfiirande om I ir.

Motet omvalde Felicia Pagels till ledamot fiir en period om t 6r.

Motet y4!f!9 Sophie Seton till ledamot fitr en period om 2 er.

M6tet y4k!9 Caroline Graflund till ledamot fi)r en period om 2 6r.

Mdtet yaklg Magdalena Gleisner till ledamot fdr en period om I 6r.

Ledamoten Johanna Falk har I 6r kvar av sin mandatperiod.

M6tet yAklg Line Nordgren till suppleant fiir en period om I ir.

Mdtet yaklg Emelie Pettersson till suppleant fdr en period om I 6r.

Mdtet beslutade att suppleantemas tjanstgoringsordning ar Line Nordgren liiljt av Emelie Pettersson.

Till niista 6rs val eftersfavas att vi hamnar i en mandattid sA att max halva styrelsen b)'ts ut itaget.

$r3.2

sl4.

Sl5.Val av minst en revisor och en revisorssuppleant enligt $8 i "SRRS stadgar lokalavdelningar'

Motet y4k!9 Jorgen Olsson till revisor itir en period om I ir.

Mdtet yaldg Nicolette Salmon Hillbertz till revisorssuppleant ftir en period om I 6r.

S16.Val av valberedning enligt S9 i "SRRS stadgar lokalavdelningar"

Mittet yAklg Caroline Adelskold till valberedningen fdr en period om 2 6r.

Annika Tibell och Bjdm Willner har 1 6r kvar av sin mandatperiod.

Mdtet ulstag Annika Tibell till sammankallande i valberedningen.

SlT.Beslut om omedelbar justering av punkterna l4-17

Mdtet beslutade att omedelbart justera punktema 14- 17.
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Se bifogad r0stl6ngd.

$l& Val eller beslut att uppdrr till styrels€n stt viur fullmiktigedelegrter och suppleanter fdr dessr,
€nligt S7 mom I i SRRS huvudstadgrr
Det beslutades att uppdra till styrelsen att vdlja detta.

$19. Behandling av trrenden, som senast tre veckor fore lrsm0tet anmllts till styrelsen eller av denna
understtrllts lBm0t€t. Anmtrlan om sldrnt nrende skdl vrra skriftligt
Inga motioner eller propositioner inkom till st''relsen till detta ersmote.

$20.Ovriga lrenden
Inga andra [renden fanns att ta upp.

$2l.Anmdtets avslutning
Ordf0randen tackade alla nf,rvarande och avslutade e$motet.




