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Årsmöte protokoll  
 
Datum: 2019-03-03 
Plats: Gjuteriet, Karlstad 
Närvarande:  Lars Finne 

Mimmi Brykt 
Sandra Jonsson 
Anna Lindbäck 
Gunilla Karlström 

                           Mari Andersson 
Förhinder: Andreas Ahlin     
                           Åsa Ranung 
                           Lars Böhn 

 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Lars Finne hälsar alla välkommen och förklara mötet öppnat. 
  
§ 2 Fastställande av röstlängd 
Skriven lista av deltagarna på årsmöte, bilaga 1. 
 
§ 3 Val av ordförande för mötet 
Mikael Axelsson 
 
§ 4 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 
Mimmi Brykt 
 
§ 5 Val av två justerare som tillsammans med ordföranden skall justera dagens protokoll 
Morgan Svensson och Anna Lindbäck 
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 
Ja 
 
§ 7 Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Apportören nummer 4 2018 och nummer 1 2019. På facebook och hemsidan. 
 
§ 8 Fastställande av dagordningen 
Ja 
 
§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkningar 
En fråga om varför viltåtgången varit så lite. Frågan tas vidare till kassör Lars Böhn. 
 
§ 10 Revisorernas berättele 
Se bilaga 2 
 
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust 
Vinst och den går in i verksamheten 
 
§ 12 Avdelningens rapport och ev. förslag till beslut angående de uppdrag som föregående årsmöte givit 
till styrelsen 
En valberedning och under året har Mari Nälsén tillkommit. 
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§ 13 Beslut om ansvarfrihet för styrelsen 
Ja se bilaga 3 
 
§ 14 Presentation av och beslut om styrelsens förslag till; 

 Verksamhetsbudget  för 2019 

 Verksamhetsplan för 2019 

 Vilkor för reseersättning för avdelningens funktionärer 
Att gå plus på spaniel och dragit ner på retriver, bara endagars prov. Blir lite dyrare för startande. 
Följa skatteverkets regler för reseersättning. 
 
§ 15 Val av ordförande för avdelningen för 2019 
Lars Finne på 1 år 
 
§ 16 Val av övriga ordinarie ledamöter 
Lars Böhn på 2 år 
Mari Andersson på 2 år 
Mimmi Brykt på 2 år 
 
§ 17 Val av suppleanter i styrelsen samt beslut om tjänstgöringsordning 
Sandra jonsson på 1 år och hon är första suppleant.  
Anna Lindbäck på 1 år 
 
§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Morgan Svensson på  1 år 
Gunni  Büttner Widstrand på 1 år 
Lars Carlsson på 1 år och han är första revisorssuppleant 
Camilla Högdahl Widstrand på 1 år 
 
§ 19 Val av valberedning 
Mari Nälsén på 1 år 
Helen Zetterström på 2 år 
Ulrika Jonsson på 1 år 
 
§ 20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-19 
Ja 
Bilaga 4 
 
§ 21 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till styrelsen 
Nej 
 
§ 22 Övriga frågor ( Ärendena kan enligt stadgarna tas upp till diskussion men ej till beslut) 

- Vad ska hända med överskottet i kassan. Det ska gå in i verksamheten, till medlemmars utbildning 
och en buffert för verksamheten. Förslag på att placera pengarna i väntan på användning. 

- Ingen verksamhet för spaniel. Spanielägare ska sammanstråla och komma med förslag till en 
spanielkommité 
 

§ 23 Mötets avslutning 
Mikael tackar för visat intresse och avslutar mötet 
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Vid protokollet                                                          Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimmi Brykt                                                              Mikael Axelsson 
 
 
 
Justerare                                                                     Justerare 
 
 
 
 
 
 
Anna Lindbäck                                                            Morgan Svensson   

 










