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SRRS/ ÅRSMÖTE 2011  
 

 
 
 
Sammanträdesgrupp 

SRRS VÄSTRA 

 

Mötesort 

GÖTEBORG 

 

Mötesdatum 

2011-01-30 

 

Utskriftsdatum 

2011-01-31 

 

Sida 

1/3 

Närvarande 

Se bifogad röstlängd. 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                

.Protokollförare 

 

Joachim Bonander 

 

Mötesordförande 

 

John Berg 

 

Justeras justeringsperson 

 

Louise Rosengren 

 

Justeras justeringsperson 

 

Anne Löfqvist 

 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

§1. Årsmötets öppnande 

Ordföranden Jazmine Oghami hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§2. Justering av röstlängd 

Röstlängd justerad av kassör. 

§3. Val av ordförande vid årsmötet 

 John Berg valdes till ordförande. 

§4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 

 Joachim Bonander till protokollförare. 

§5. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare 

  Louise Rosengren och Anne Löfqvist valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare, att jämte 

mötesordföranden justera årsmötets protokoll. 

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

Ingen icke medlem närvarande. 

§7. Fråga om årsmötet blivit stadgenligt utlyst 

Mötet svarade Ja 

§8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom. Den framlagda verksamhetsberättelsen godkännes. 

Styrelsens balans- och resultaträkning godkändes. 

Revisorns berättelse föredrogs av Jazmine Oghami och godkändes av årsmötet. 

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

förlust 

Balans- och resultaträkningen godkändes och den uppkomna vinsten balanseras in i nästa 

räkenskapsår.  
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Sammanträdesgrupp 

 SRRS VÄSTRA 
Mötesort 

Göteborg 

 

Mötesdatum 

2011-01-30 
Utskriftsdatum 

2011-01-31 
Sida 

2/3 

Närvarande 

Se bifogad röstlängd. 
 
 

 
 

 
 

 

Protokollförare 

 

Joachim Bonander 

 

Mötesordförande 

 

John Berg 

 

Justeras justeringsperson 

 

Louise Rosengren 

 

Justeras justeringsperson 

 

Anne Löfqvist 

 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

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

Styrelsen tar föregående års förfrågningar med sig till detta år. 

För år 2010 fanns inget att rapportera. 

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar enhälligt att följa revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 

2010- års förvaltning. 

§13.1  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Att: 

Genomföra redan inplanerad viltspårstävling den 1 maj 2011. 

Planera för kurser i exempelvis viltspår, lydnad, ringträning, klicker och personsök utefter visat 

intresse av våra medlemmar. 

Undersöka intresse för samt eventuellt hjälpa till vid förmedling av mentalbeskrivning i  

samarbete med brukshundsklubb. 

Ta ställning för/emot, samt planera för officiell utställning /2011/2012/2013. 

försöka aktivera våra medlemmar att annordna promenadträffar. 

Deltaga vid och planera månadsträffarna vid Lyskullen tillsammans med de arrangörskennlar  

som varit initiativtagare. 

Försöka ordna Lure Coursing arrangemang. 

Planera och genomföra certutställning på Tånga Hed den 14-15 maj 2011. 

I god tid före manusstopp sända annonsmaterial till RR-nytt. 

Ska ha minst 6 möten under året. 

Utse delegater till fullmäktige. 

§13.2  Föredragning av styrelsens budgetplan 

Årsmötet godkände att styrelsen skall arbeta enligt den lagda budgetplanen. 

§13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt §7 mom 1 i ”SRRS stadgar 

lokalavdelningar” samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Mötet valde John Berg till ordförande om 1 år. 

Mötet valde  Louise Rosengren till ledamot för en period om 2 år. 

Mötet valde Joachim Bonander till ledamot för en period om 2 år. 

Mötet valde Anne Löfqvist  till ledamot för en period om 2 år. 

Ledamöterna Josefine Öhman och Håkan Christiansson har 1 år kvar av sin mandatperiod. 
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Sammanträdesgrupp 

SRRS VÄSTRA 

 

Mötesort 

GÖTEBORG 

 

Mötesdatum 

2011-01-30 

 

Utskriftsdatum 

2011-01-31 

 

Sida 

1/3 

Närvarande 

Se bifogad röstlängd. 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                

.Protokollförare 

 

Joachim Bonander 

 

Mötesordförande 

 

John Berg 

 

Justeras justeringsperson 

 

Louise Rosengren 

 

Justeras justeringsperson 

 

Anne Löfqvist 

 
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

Mötet valde Ann-Sopfie Lidman till suppleant för en period om 1 år. 

Mötet valde Caroline Jensen till suppleant för en period om 1 år. 

Mötet beslutade att suppleanternas tjänstgöringsordning är  följt av . 

1=Caroline Jensen   2=Ann-Sofie Lidman 

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

Mötet valde Bo Möllstam till revisor för en period om 1 år. 

Mötet valde ingen till revisorssuppleant för en period om 1 år. 

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

Mötet valde Eva Mustad och Marie Wijkander till valberedningen för en period om 2 år. 

  

Mötet utsåg Eva Mustad till sammankallande i valberedningen. 

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–17 

Godkändes utav årsmötet. 

§17. Val eller beslut att uppdra till styrelsen att välja fullmäktigedelegater och suppleanter för dessa, enligt 

§7 mom 1 i SRRS huvudstadgar 

Årsmötet godkände att ge styrelsen i uppdrag att utse delegater till SRRS fullmäktigemöte 2011. 

§18. Behandling av ärenden, som senast tre veckor före årsmötet anmälts till styrelsen eller av denna 

underställts årsmötet. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt 

Inget inkommande. 

§19. Övriga ärenden 

Styrelsen tar med sig 2 frågor för ändring på SRRS websidor angående RR,s bemötande samt 

ensamlämnande . 

Samt skapa en mail lista som omfattar SRRS Västras medlemmar för att kunna nå ut med lokal info. 

 

§20. Årsmötets avslutning 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade årsmötet. 


