
Årsmötesprotokoll 2007 (verksamhetsåret 2006) 

 

 

Protokoll fört vid Svenska Vorstehklubben – Västsvenska avdelningens årsmöte i Sätila, den 24 mars 

2007. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Helén Lundberg hälsade alla välkomna samt öppnade mötet. 

 

2. Justering av röstlängd. 

Mötet beslöt att justera röstlängden vid behov. 53 stycken fanns på mötet. 

 

3. Val av ordförande för mötet. 

Som mötesordförande valdes Göran Stamborg. 

 

4. Val av sekreterare för mötet. 

Som mötessekreterare valdes Maritha Rödström. 

 

5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokollet. 

Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Larsson och Stig-Arne Persson. 

 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

Årsmötet förklarade mötet behörigen utlyst. 

 

7. Godkännande av dagordningen. 

Mötet godkände dagordningen. 

 

8.  Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning föredrogs av Angelica Hammarström. 

Årsredovisningen visade på en vinst om 8211.57 SEK. Total behållning per den 2006-12-31, 99793.31 

SEK. Thomas Johansson föredrog revisorernas berättelse.  

 



9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 

resultatdisposition. 

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning samt förslag att överföra vinsten i ny räkning 

fastställdes. 

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 

 

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan & budget. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 föredrogs varefter denna fastställdes. 

 

12. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15 i Stadgarna.  

Mötet beslöt att styrelsen för verksamhetsåret 2007 skall bestå av en ordförande, sex ordinarie 

ledamöter samt tre suppleanter. 

 

13. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. 

Till ordförande i SVK/Västsvenska för tiden fram till nästa årsmöte valde mötet Benny Nilsson. 

 

14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15 i stadgarna. 

Mötet antog valberedningens förslag. Cecilia Linder Karlsson omvaldes som ordinarie ledarmot på 

två år. Helén Lundberg och Christer Johansson valdes som ordinarie ledamöter på två år. Rune 

Dahlström, Joakim Andersson och Stefan Ardhus valdes som suppleanter på ett år. 

 

15.  Val av två (2) revisorer och revisorsuppleanter. 

Till revisorer för en tid om ett år valdes Thomas Johansson och Jonas Kjellberg. Till 

revisorssuppleanter för en tid om ett år valdes Ingemar Johansson samt Martin Holgersson. 

 

16. Val av två (2) ledamöter och två (2) suppleanter att företräda lokalavdelningen SVK:s 

fullmäktigemöte. 

Mötet valde som ordinarie Angelica Hammarström och Maritha Rödström. Som suppleant valdes 

Christer Johansson för Angelica och Stig-Arne Persson för Maritha.  

 

17. Val av valberedning med tre (3) ledamöter varav en sammankallande för att förbereda de val som 

enligt punkterna 13-16 skall förekomma vid nästa årsmöte. 



Till valberedningen valdes Mikael Helldén, (sammankallande), Göran Stamborg  och Erik Larsson. 

 

18. Övriga ärenden som av lokalavdelningens styrelse hänskjutits till årsmötet eller som av medlem 

anmäls till styrelsen för behandling på årsmötet. 

Inga övriga föranmälda ärende förekom.  

 

19. Övriga ärenden som mötet beslutar att ta upp. 

Medlem påpekar hur viktigt det är att vi sköter oss och tar hänsyn på våra aktiviteter så att vi inte 

skall få problem med träningsmarker i framtiden. Styrelsen instämde i detta. 

 

20. Mötets avslutande med prisutdelning. 

Göran Stamborg lämnade över klubban till avgående ordförande Helén Lundberg för utdelning av 

vandringspriser samt avtackning av avgående styrelsemedlemmar. Christer Johansson föredrog 

resultaten av KM i apportering, därefter lämnade Helén över klubban till vår nye ordförande som 

tackade för förtroendet och avslutade mötet. 

 

 

  

 

  

 

  

 

Vid protokollet                        Mötesordföranden 

 

 

___________________           __________________ 

Maritha Rödström                   Göran Stamborg 

 

Justeras 

 

___________________          __________________ 

Erik Larsson                          Stig-Arne Persson 



 

 


