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§1 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Björne hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat
§2 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst.
§3 Fråga om röstlängd
Årsmötet bestämmer att röstlängd upprättas vid behov
§4 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Ingrid Björne
§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare
Till årsmötets sekreterare utsågs Sara Nyström
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare och rösträknare: SJ & DS
Susanna Johansson och Daniel Stenborg valdes till protokolljusterare samt rösträknare vid
behov
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar
Bifalles
§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Ingrid Björne och lades till handlingarna
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Sektionens kassör Gunhild Björne gick igenom bokslut, resultat- och balansräkning för året
som gått. Föredragningen godkändes och dokumenten lades till handlingarna

§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Till handlingarna.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Verksamhetsplanering 2016
Verksamhetsplaneringen för 2016 föredrogs av Ingrid Björne. Klubben tar tacksamt emot all
hjälp vi kan få med att ordna olika prov och utställningar. Om man vill veta vad klubben
planerar för året kan man titta på klubbens hemsida, där läggs aktiviteter och prov upp
löpande. Planeringen godkändes och lades till handlingarna. Årsmötet diskuterade
möjligheten med att anordna ett KKL vilket ska undersökas närmare.
§14 Budget 2016
Budgeten godkändes och lades till handlingarna. Årsmötet diskuterade en eventuell höjning
av kursavgiften.
§15 Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutar att reseersättning utbetalas enligt lägsta statliga norm
§16 Val av ordförande (1år)
Till ordförande för sektionens styrelse 2016 valdes Peter Burström
§17 Val av 3 st styrelseledamöter (2år)
Till ordinarie ledamöter för 2 år valdes Gunhild Björne, Carola Bergström samt Susanna
Johansson.
§18 Val av suppleanter till styrelsen (1år), samt beslut om tjänstgöringsordning för
dessa
Ingrid Björne och Yvonne Bergström valdes till suppleanter till styrelsen.
§19 Val av valberedning
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse personer
§20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-19
Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna 16-19
§21 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till
mötet
Inga inkomna ärenden
§22 Aktuella motioner till Fullmäktige
Inget Fullmäktige i år enligt nya stadgarna
§23 2015 års champion
Susanna Johanssons Tuva rallymästare. Beslut om att inför nästa år ”annonsera” efter
champions på hemsida och Facebook.

§24 Övriga frågor: Diskuterade frågan om delning av SSRK – årsmötet anser att ingen
delning skall ske.

§24 Mötets avslutande
Årsmötets ordförande Ingrid Björne tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.

