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Årsmötesprotokoll för den 6 februari 2006 
 
 
§ 1 Fastställande av röstlängden.  
 22 av sektionens medlemmar deltog på mötet 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet.  
 Kjell  Lindkvist  blev vald som ordförande för mötet. 
 
§ 3 Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
 Ylva Sjödin blev valdes till protokollförare vid mötet. 
 
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans 

med  mötesordföranden ska justera protokollet.  
 Jan-Erik Lång och Johanna Sjölund valdes till justerare. 
 
§ 5  Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens 
             medlemmar (§6 mom 5)  
  Inga övriga medlemmar ifrån avdelningen närvarande på mötet. 
 
§ 6  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
  Årsmötet har annonserats i Apportören  nr 4  och på hemsidan sedan november,  
  Det beslutades därför att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7  Fastställande av dagordningen. 
  Dagordningen fastställdes.  
 
§ 8  Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med        

balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.  
Verksamhetsberättlesen med balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse föredrogs. 

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

uppkommen vinst eller förlust.  
 Balans- och resultaträkning  fastställdes. 
 
§ 10 Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag 

föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.  
 Vid föregående sektionsmöte fick styrelsen i uppdrag att ansöka om att få hålla i 

ett särskilt (retriever) prov i sektionens regi. Ansökan har gjorts men avslagits av 
avdelningen pga brister i ansökan,. Den nya styrelsen får fortsatt uppdrag att 
verka för att kunna hålla ett särskilt prov i Örnsköldsvik. 
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Årsmötesprotokoll för den 6 februari 2006 (forts) 
 
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.  
 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 
 
§ 12 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till                 

verksamhetsplan för kommande år  
 Verksamhetsplanen presenterades och det beslutades att den nya styrelsen ska 

verka för att hålla den. 
 
§ 13 Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år  
 Budgeten presenterades och mötet beslutade att den nya styrelsen ska verka för 

att hålla sig efter den. 
 
§ 14 Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer.  
 Det beslutades att reseersättning för instruktörer ska följa SKK:s regler gällande 

reseersättning, för närvarande 18 kr/mil. Samt att vilka övriga funktionärer som 
ska ersättas och hur mycket,  är upp till styrelsen att besluta om. 

 
§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7).  
  
 Stig Arnmark  ordförande omval  1 år 
 Margareta S  ledamot nyval  2 år 
 Lena Hallin  ledamot nyval  2 år 
 Jerry Axelsson ledamot Omval/fyllnadsval 1 år 
 
 Katarina Svanlund suppleant nyval 1 1 år 
 Monika Bakkerholm suppleant nyval 2 1 år 
 
§ 16 Val av valberedning (enligt § 9).  
 Till valberedning valdes Ylva Sjödin (sammankallande), Maria Hansson och 
 Johanna Sjölund. 
 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 14.   
 Beslutades om omedelmbar justering av punkterna 13-14. 
 
§ 18 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller som 

anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 6).  
 Inga ärenden har inkommit till sektionsstyrelsen inför sektionsmötet. 
 
§ 19 Övriga frågor (enligt §6 mom 8)  
 Inga övriga frågor har inkommit. 
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Årsmötesprotokoll för den 6 februari 2006 (forts) 
 
 
§ 20 Mötets avslutande  

Ordförande Kjell Lindkvist avslutade mötet och Stig Arnmark sektionens 
ordförande. tackade alla som varit  instruktörer  under året samt övriga som varit 
sektionen speciellt behjälplig. Sektionens championater premierades, samt de 
styrelseledamöter som slutat sina uppdrag avtackades med en present. Därefter 
bjöd sektionen på kaffe och smörgåstårta. 
 

 
_______________________________  ________________________________ 
Ort    Datum 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Kjell Lindkvist – ordförande  Ylva Sjödin – sekreterare 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Jan-Erik Lång   Johanna Sjölund 
 
 
 


