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GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 

Västmanlandssektionen 
 

Protokoll fört vid årsmöte med Golden retrieverklubbens Västmanlandssektionen  

på Hallstahammar Brukshundklubb 2017-02-12. 

 

§ 1 Sektionens ordförande Kent Petherbielke hälsade välkomna och passade samtidigt på att 

tacka styrelsen och övriga medlemmar för stort engagemang och goda arbetsinsatser 

under 2016 samt förklarade mötet öppnat. 

Röstlängden fastställs till 26 röstberättigade medlemmar. Bil. 1 

 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Sigvard Eriksson och sekreterare Kristina Karlsson. 

  

§ 3 Dagordningen för mötet godkändes och fastställdes. Bil. 2 

 

§ 4 Till justerare tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande för mötet justera 

protokollet valdes Anitha Wikström och Eva Holmqvist. 

 

§ 5 Mötet har utlysts på hemsidan, i Golden Nytt och på Facebook och mötet ansågs 

därmed behörigen utlyst.   

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016 godkändes och lades till 

handlingarna. Bil. 3.  

 

§ 7   Ekonomi: 

§ 7.1 Sektionens bokslut föredrogs. 

§ 7.2 Balans- och räkenskapsrapporterna fastställdes och lades till handlingarna. Bil. 4. 

§ 7.3 Ordföranden för mötet läste upp revisorernas berättelse som godkändes och lades till 

handlingarna. Bil. 5 

 

§ 8 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

§ 9 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 föredrogs och godkändes av mötet. 

Bil. 6 

 

§ 10 Styrelsens förslag till budget för 2017 presenterades. Budgeten godkändes och lades till 

handlingarna. Bil. 4 

 

§ 11 Till ordförande i sektionen tillika sektionsansvarig valdes  

Kent Petherbielke omval 1år. 

 

§ 12 Mötet valde övriga ledamöter till styrelsen enligt förslag av valberedningen: 

Lisa Thunberg  Omvald 2017 2 år 

 Eva Carlin Omvald 2017  2 år 

Ingegerd Eriksson Omvald 2017  2 år 

Jan Ytterbom,  Fyllnadsval, 1 år 
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 Marika Larsson  Vald för 2017, 1 år kvar  

Kristina Karlsson  Vald för 2017, 1 år kvar  

Lena Gillberg Vald för 2017  1 år kvar 

 

 Till suppleanter valdes: 

Lena Bygert  suppleant 1 år r 

Johanna Viktorin suppleant, omval 1år 

 

§ 13 Till revisorer valdes på 1 år, enligt förslag av valberedningen: 

Bo Hedman nyval  

Per Hedfors nyvald  

 Barbara Kabacinski Hallström , suppleant nyval 

 

§ 14 Mötet överlät till styrelsen att utse 3 st till Valberedning 

 

§ 15 Föreslogs omedelbar justering av § 11-14 vilket beslutades av mötet. 

 

§  16 Till Golden retrieverklubbens fullmäktigemöte beslutades att styrelsen inom sig utser 

delegaterna. 

 

§ 17 Motion till Golden retrieverklubbens fullmäktigemöte föredrogs av Eva Carlin. 

Beslutades att styrelsen tillsammans med de utsedda delegaterna följer Klubbstyrelsens 

förslag 

 

§ 18 Eva Carlin föredrog innehållet i handlingarna till klubbens fullmäktigemöte samt 

informerade om att medlemmarna kan gå in på Golden retrieverklubbens hemsida och 

ta del av dessa. 

 

§ 19 Övriga frågor. 

a) SKK vill ordna regioner, styrelsen får i uppdrag att hålla koll och ta upp med 

Klubbstyrelsen, sedan ta upp på medlemsmöte 

b)Gratulationer till Titti Hoffman 1st hund blivit viltspårs champion under året 

samt 1 st blivit utställnings champion och viltspårs champion 

 Även Marika Larssons hund gratulerades till viltspårs championat 

 

§ 20 Ordförande förklarar mötet avslutat. 

  

Vid protokollet 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Kristina Karlsson   Sigvard Eriksson 
Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet  
 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

      
Justerare Anitha Wikström   Justerare Eva Holmqvist 


