
 
 

Dagordning för SSRK Gävleborgsavdelningens årsmöte 2022-03-20 
 

1 Fastställande av röstlängden. 

2 Val av ordförande för mötet.  

3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet.  

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

6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

7 Fastställande av dagordningen.  

8 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar, redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor samt revisorernas berättelser.  
 
9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust för 2021. 

10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående 
avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen.  

11 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen för 2021.  

12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till - verksamhetsplan för 
kommande år - rambudget för kommande år - villkor för reseersättning till klubbens 
funktionärer.  

13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt beslut 
om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7).  

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 8).  

15 Val av valberedning (enligt § 9).  

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.  

17 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till 
avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom 6).  

18 Övriga frågor (enligt §6 mom 7). 

19 Mötets avslutande  

 

 

 



 
 
Valberedningens förslag till styrelsen för SSRK Gävleborg 2022/2023  

 
Styrelse: 
Ordförande, nyval ett år: Helén Johansson 
Ledamot, fyllnadsval ett år: Heléne Johansson 
Ledamot, fyllnadsval ett år: Karin Svensson 
Ledamot, nyval två år: Dick Johansson  
Ledamot, nyval två år: Lisen Karlsson 
Ledamot, nyval två år: Maria Wallner 
 
Suppleant, nyval ett år: Petra Wred 
Suppleant, nyval ett år: Johanna Karlsson 

 
Revisorer: 
Revisor, omval ett år: Chris Sommar  
Revisor, omval ett år: Sylve Andersson  

Revisorssuppleant, omval ett år: Ronja Nyman  
Revisorssuppleant, omval ett år: Torbjörn Holmgren  

 
Valberedning: 
Sammankallande, nyval ett år: 
Valberedning, fyllnadsval ett år:  
Valberedningen, nyval två år: 

  

Följande har kvarstående mandat som ledamot i styrelsen: Annie Forsgren 
 
Adjungerande till styrelsen: 
Jaktansvarig spaniel adjungerad: Elisabet Persson 
Utställningsansvarig adjungerad: Eva Lövenstein 
Tollingjaktprovsansvarig adjungerad: Lena Dahlbom 
Webbansvarig adjungerad: Maria Svensson 

 

 


