
 

Protokoll för WSSK årsmöte  
Eggby vandrarhem, 2014-03-01 

 

1. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 12 personer. 

Närvarolista bifogas. 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Mötet väljer Marina Bengtsson. 

 

3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsens förslag Lisa Andersson. 

 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordförande ska justera protokollet 

Mötet väljer Emelie Carlsson och Lena Torstensson. 

 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 

Förutom ordförande för mötet är samtliga närvarande medlemmar i rasklubben. 

 

6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse har funnits i WelshNytts julnummer samt på hemsidan. Årsmötet finns det i god 

tid utlyst och godkänner densamme. 

 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

8. Föredragning av: 

a) Klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

b) Årsbokslut med balans- och resultaträkning 

Årsbokslutet med balans- och resultaträkning föredras, godkänns och läggs till 

handlingarna. 

c) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 

Redogörelse för årets avelsarbete föredras, godkänns och läggs till handlingarna. 

d) Revisorernas berättelse 

Revisionsrapporten läses upp. 

 

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

uppkommen vinst eller förlust 

Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen. Uppkommen förlust överförs  

till ny räkning  

 

10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende 

uppdrag föregående klubbmöte gett till klubbstyrelsen 

Inget specifikt uppdrag gavs till styrelsen på föregående årsmöte.  



 
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen 

Mötet ger klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Beslutet var enhälligt.   

 

12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: 

a) Verksamhetsplan för 2014 

Verksamhetsplanen för 2014 presenteras. Mötet godkänner planen. 

b) Budget för 2014 

Budgeten för 2014 presenteras. Mötet godkänner budgeten men påpekar att SSRK inte 

har fullmäktige 2014. Dock hålls istället representantskapsmöte och budgeten är därför 

oförändrad. 

c) Medlemsavgift för 2014 

Årsmötet beslutar enligt klubbstyrelsens förslag – att hålla oförändrade avgifter.  

d) Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer 

Årsmötet beslutar att följa SKKs rekommendation, dvs. lägsta statliga ersättning. 

 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen 

samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

En ordförande på 1 år, 3 nyval på 2 år och 2 fyllnadsval på 1 år ska väljas. 

  

Valberedningens förslag på ordförande Gunilla Sandström ställer ej upp till omval.  

Mötets förslag Torbjörn Håkansson väljs enhälligt till ordförande (1 år). 

 

Valberedningens förslag på nyval (2 år): Emelie Carlsson, Lena Torstensson och Anne 

Blomster Gunnarsson. Mötet bifaller valberedningens förslag. 

 

Ordinarie ledamöter (1 år kvar) Lisa Andersson och Carina Arvidsson ställer sina platser 

till förfogande.  

Valberedningens förslag på fyllnadsval (1 år): Sara Lahti 

Mötets förslag på fyllnadsval (1 år): Janne Gustavsson 

Mötet bifaller ovanstående förslag 

 

Mötets förslag på suppleant (1 år): Kristina Håkansson 

Mötet bifaller förslaget 

 

14. Val av 

a) Två revisorer 

Valberedningens förslag: Gary Matheny och Kristina Wigart 

Mötet bifaller valberedningens förslag.  

b) Två revisorsuppleanter 

Valberedningens förslag: Eva Lundkvist och Janne Berglund 

Mötet bifaller valberedningens förslag. 

 

15. Val av valberedning (sammankallande) 

Sammankallande på 1 år, nyval på 2 år och fyllnadsval på 1 år ska väljas.  

Valberedningens förslag är Birgitta Abrahamsson och Carina Arvidsson. Mötets förslag är 

Harriet Carlsson. 



 
Mötet beslutar: 

Sammankallande på 1 år: Birgitta Abrahamsson 

Nyval 2 år: Carina Arvidsson 

Fyllnadsval 1 år: Harriet Carlsson 

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Mötet beslutar om omedelbar justering av ovanstående punkter 

 

17. Motion som anmälts till klubbstyrelsen 

a) Ändring av poängräkning Agility 

Motionären är ej närvarande.  

Mötet beslutar att bordlägga motionen till nästa årsmöte och ger styrelsen i uppdrag 

att se över poängräkningen i KM agility till nästa årsmöte. 

 

18. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet 

a) Ändring av KM Jakt 

Torbjörn Håkansson redogör för förslaget gällande förenklade KM-regler samt ändring av 

minsta deltagarantal i KM i jakt.  

Mötet beslutar att bifalla förslaget 

b) Ändring av regler Agility 

Lisa Andersson redogör för förslaget gällande ändringar av regelverket för KM i agility. 

Mötet beslutar att bifalla förslaget 

 

19. Övrigt 

Närvarande på årsmötet önskar åter ett fotogalleri på WSSKs hemsida. Styrelsen ges i 

uppdrag att undersöka alternativ.  

 

20. Mötets avslutande 

Årsmötesordförande Marina Bengtsson tackar för förtroendet och avslutar mötet. 

Avtackning av årsmötesordförande och styrelsemedlemmar sker.  

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                    Årsmötesordförande: 

 

 

 

 

Lisa Andersson                                                    Marina Bengtsson 

 

 

Justerare: 

 

 

 

Emelie Carlsson                                                   Lena Torstensson 


