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VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie länsklubbsårsmöte för Västernorrlands kennelklubb 

den 4 mars 2017 i Klass Arena, Söråker. 
 

Mötet öppnades av ordförande Mats Guldenhed som hälsade alla närvarande välkomna. 

 

§ 1 Justering av röstlängd 

  Antalet röstberättigade närvarande medlemmar uppgick till 22, samt närvarande icke  

  röstberättigade 2. 

 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

  Till ordförande för årsmötet valdes Peter Jakob. 

 

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollföring vid mötet 

  Styrelsen anmälde Maria Sjöberg som protokollförare för mötet. 

 

§ 4 Val av två justeringspersoner som tillsammans med mötesordförande skall justera 

  protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom rösträknare. 
  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Helene Nordlöf och Lars Nyman. 

 

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och 

  av person enligt mom. 3. 

  Medlemmarna beslutade att icke medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 

 

§ 6 Frågan om länsklubbens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 

  Styrelsen meddelade att kallelse annonserats ut i hundsport, på Västernorrlands 

       Kennelklubbs hemsida samt på klubbens facebooksida. 

  Årsmötet godkände att kallelse utgått inom föreskriven tid. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning 

  samt revisorernas berättelse. 

  Årsmötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen för år 2016 med balans- och  

  resultaträkning. Revisor Kjell Mikaelsson föredrog revisorernas berättelse. 

   Medlemmarna beslutade att lägga årsmötesberättelsen med godkännande till 

  handlingarna. 

 

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

  uppkommen vinst eller förlust. 

   Balans- och resultaträkningen fastställdes. 

  Medlemmarna beslutade att vinsten för år 2016 förs över i nästa års löpande räkning. 

 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

  Medlemmarna beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

§ 10 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

  Medlemmarna beslutade att godkänna den verksamhetsplan som lagts fram för år 2017. 
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§ 11 Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 

  Medlemmarna beslutade att lägga godkänna styrelsens förslag till budget för 2017. 

 

§ 12 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av 

  ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter 

  enligt § 9 mom. 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

  Medlemmarna beslutade att antal ledamöter och suppleanter ska vara oförändrat, 

  ordinarie ledamöter - sju och suppleanter - tre. 

   

  Ordförande på 1 år nyval Annalena Danielsson 

   

  Vice ordförande på 1 år fyllnadsval Mats Guldenhed 

   

  Ordinarie ledamot på 2 år  omval Ulla Förare 

  Ordinarie ledamot på 2 år omval Maria Sjöberg 

  Ordinarie ledamot på 2 år nyval Lotta Johansson 

   

  Suppleanter: 

  1:e suppleant på 1 år  omval Margaretha Carlsson 

  2.e suppleant på 1 år omval Jane Nyhlén 

  3:e suppleant på 1 år nyval Christina Forsberg 

 

§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 11. 

  Revisorer på 1 år   omval Ann-Charlotte Eriksson

                                    omval Kjell Mikaelsson 

 

  Revisorssuppleanter på 1 år omval Inga Hedvall 

                                     omval Rose-Marie Olsson 

 

§ 14 Val av ledamöter i valberedningen samt utseende av sammankallande enligt § 12 
  Ledamot på 2 år, sammankallande omval Eva Björkman 

  Ledamot på 1 år                     nyval Helene Nordlöf 

 

§ 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14. 

  Omedelbar justering av § 12-14 genomfördes direkt. 

 

§ 16 Övriga ärenden som av länsklubbsstyrelsen hänskjutits till länsklubbsårsmötet 

  eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. 

  Inga övriga ärenden. 

   

  Mats Guldenhed informerade om SKK's organisationsutredning och uppmanade alla 

  medlemmar att gå in på SKK's hemsida och tycka till om den. 

 

   

Årsmötets ordförande Peter Jakob tackade samtliga närvarande för visat intresse. 

 

Den nya ordförande, Annalena Danielsson, tackade för förtroendet att leda Västernorrlands 

Kennelklubb år 2017 och avslutade därefter mötet. 

 

 



 

3(3) 

I samband med årsmötet korades Västernorrlands Mästaren och Veteranmästaren för år 2016, 

arrangemanget hölls i Klass Arena, Söråker. 

 

 

 

 

Maria Sjöberg  Peter Jakob 

Protokollförare Mötesordförande 

 

 

 

 

Helene Nordlöf Lasse Nyman 

Justerare  Justerare 


