
Protokoll fört vid ordinarie 

avdelningsmöte SSRK Västra 

lördag 10 mars 2018 klockan 14:00 

på Brukshundklubben Gbg-avdelningen, Kallebäck, 

Göteborg 

 

§1. Mötet öppnas 

Ordföranden välkomnade mötesdeltagarna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Fastställande av röstlängden 

18 röstberättigade medlemmar närvarade. 

 

§3. Val av ordförande för mötet 

Alf Andersson valdes som ordförande för mötet. 

 

§4. Avdelningsstyrelsen anmälan om protokollförare vid mötet 

Till protokollförare vid mötet hade Therese Carlsson utsetts. 

 

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet 

Till justerare och rösträknare valdes Göran Lundgren och Anna-Lena Wendt. 

 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 

Inga icke medlemmar närvarande. Ordförande, ingen utslags röst. 

 

§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes och densamma fastställdes därmed. 

 

§9. Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 

med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

Susanne Arvidsson avgick under 2016 och Låtta Bergstrand var adjungerad fram till 

årsmötet. Handlingarna föredrogs och godkändes av mötet samt lades till 

handlingarna. 

 

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

uppkommen vinst eller förlust 

Balans- och resultaträkningen fastställdes. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens 

förslag att årets resultat övergår i nästkommande års räkning. 

 

§11. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag 

föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen 

Angående Västra avdelningens arkiv 

Frågan om de efterlysta handlingarna kvarstår. Styrelsen anses medvetna om att 

uppdraget kvarstår; att fortsätta söka efter dessa handlingar. 

 



§12. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen 

Avdelningsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

§13. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till 

verksamhetsplan för kommande år – rambudget för kommande år – villkor för 

reseersättning till klubbens funktionärer  

– Verksamhetsplanen presenterades och godkändes. Gbg sektionen framförde 

önskemål om medverkan på avdelningens styrelsemöte vilket mötet godkände.  

 

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §7 mom 1) 

Låtta Bergstrand från valberedningen presenterade valberedningens förslag. 

Avdelningsmötet valde, enligt valberedningens förslag. 

 

Till ordförande valdes enhälligt Berth Nilsson omval 1 år 

 

till ordinarie ledamöter valdes Peter Landén omval 2 år 

Therese Carlsson omval 2 år 

Patricia Benois nyval  2 år 

till suppleanter valdes  1. Ida Nilson   omval 1 år  

2. Marie Larsson  nyval  1 år 

 

§15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt §9) 

 

Till revisorer valdes Titti Thenander omval 1 år 

   Hans Hansson omval 1 år 

 

Till revisorssuppleanter valdes Carina Lundeklev omval 1 år 

   Ingela Påsse van Reis  omval 1 år 

 

 

§16. Val av valberedning (enligt §9) 

    

     Eva Arnell Ek 1 år, omval +     

        sammankallande 

      Eva Sjölinder -Hansson  Nyval 2 år 

 

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

Mötet beslutar om omedelbar justering för punkterna 14-16. 

 

§18. Motioner 

Inga motioner 

 

§19. Övriga frågor (enligt §6 mom 7) 

Inga övriga frågor. 

 

§20. Utdelning av championatrosetter 

Rosett för B-provschampionat utdelades till Anna-Lena Wendt  

 



Avdelningen har valt att dela ut ett SSRKs förtjänsttecken i brons, vilket går till Låtta 

Bergstrand. 

 

§21. Mötet avslutas 

Mötesordföranden Alf Andersson tackade dagens intresserade mötesdeltagare för 

närvaron under mötet, hållet i god ton.  

Mötesordföranden avtackades. 

Ordföranden förklarade därmed mötet avslutat. 

 

Göteborg, dag som ovan 

 

 

       

Alf Andersson, mötesordförande  Therese Carlsson, mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

       

Göran Lundgren   Anna-Lena Wendt 

 


