
SSRK Örnsköldsvik   ÅRSMÖTESPROTOKOLL (1/2) 
 

Datum: 070205 
Plats: Studiefrämjandet   Tid: 19:00 
 
Närvarande:   27 medlemmar närvarande 
 
Årsmötesprotokoll fört den 5/2 2007 
 
§ 1 Fastställande av röstlängd. 

Röst länden fastställdes till 27 medlemmar 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet. 

Kjell Lindkvist valdes som ordförande för mötet. 
 

§ 3  Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
Josefin Lundgren har av sektionsstyrelsen utsetts att föra protokoll vid årsmötet.  

 
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets 

ordförande ska justera protokollet. 
Till justerare valdes Anders Eriksson och Ingrid Arnmark  

 
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar 

(§ 6 mom 5).  
Alla var sektionens medlemmar under mötet. 
 

§ 6 Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet har utlyst i Apportören nr 4 2006 och på sektionens hemsida.  
 

§ 7 Fastsällande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes.  

 
§ 8 Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 
§ 9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
Balans och resultaträkning föredrogs av kassören. Den uppkomna förlusten på 
4 283,20 kr godkändes och fastställdes. 

 
§ 10 Sektionsstyrelsens rapport och eventuella förslag till beslut om de uppdrag 

föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen. 
Föregående sektionsmöte gav sektionsstyrelsen i uppdrag att ansöka och att 
genomföra ett särskilt jaktprov för Retriever år 2007. Avdelningsstyrelsen har 
godkänt detta och provet bör genomföras år 2007. 

 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelse. 

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet. 



SSRK Örnsköldsvik   ÅRSMÖTESPROTOKOLL (2/3) 
 

Datum: 070205 
Plats: Studiefrämjandet   Tid: 19:00 
 
Närvarande:   27 medlemmar närvarande 
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§ 12 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till verksamhets 

plan för kommande år. 
Sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes för år 2007. 

 
§ 13 Presentation av styrelsens förslag till rambudgeten för kommande år. 

Budgeten godkändes för 2007. 
 
§ 14 Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer. 

Reseersättning blir 18:-/mil för klubbens funktionärer.  
 (Styrelsen skall se över fördelningen av milersättning, samåkning mm.) 
 
§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelse 

samt beslut om suppleanternas tjäntgörningsordning  
(enligt § 7). 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 
Till ordförande valdes  
Stig Arnmark   Omval   1år 
Ledamöter med kvarstående mandat. 
Margareta Sjödin 
Lena Hallin 
Josefin Lundgren 
Till ledamöter valdes. 
Jerry Axelsson  Omval  2 år 
Magnus Hellström   Nyval  2 år 
Monica Backerholm  Nyval  2 år 
Till suppleanter och tjänstgöringsordning valdes 
Katharina Svanlund (1)  Omval  1 år  
Anna Reynberg- Sjölund (2) Nyval  1 år 
Johanna Sjölund (3)  Nyval  1 år 

 
§ 16 Val av valberedning (§ 9) 

Mötet valde Göran Ström sammankallande, Anders Boman, Ylva Sjödin 
 
§ 17 Beslut om justering av punkterna 15-16 

Mötet beslöt att punkterna justeras omedelbart. 
 
§ 18 Ärenden som av sektionsstyrelse hänskjutits till sektionsmötet eller som 

anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 6).  
Inga ärenden var anmälda.  
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Årsmötesprotokoll fört den 5/2 2007 ( forts)
 
 
§ 19 Övriga frågor (enligt § 6 mom 8). 

Inga övriga frågor var anmälda. (Mötet diskuterade om, hur sektionen skall få 
nya medlemmar intresserade för styrelsearbete.)  

 
§ 20 Mötet avslutande 

Kjell Lindkvist tackade för förtroendet och han tycker att Örnsköldsvik- 
sektionen gör ett fantastiskt jobb, med alla aktiviteter. 
Han önskade den nya styrelsen lycka till! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort:_____________________________ Datum   
 
 
 
 
 
 
      ____
Kjell Lindkvist – ordförande  Josefin Lundgren- sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
      ______ 
Anders Eriksson   Ingrid Arnmark 


