
 
Protokoll  

Årsmöte 2012-02-19  
COCKER SYDVÄST 

 
 

§1 Årsmötet öppnad 
 Ordförande förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. 
 
§2 Upprättande av röstlängd 
 Antalet röstberättigade uppgick till 7 (Bilaga 1). 
 
§3 Val av ordförande för mötet 
 Ingela Hansson valdes till ordförande för mötet.  
 
§4 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet 

Ordförande meddelade, att styrelsen valt Maria Ekstrand till sekreterare, vilket även 
årsmötet godkände. 

 
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med 

mötesordföranden justera protokollet 
 Årsmötet valde Mona-Lisa Liljenberg och Kristina Lindh att som justeringsmän, tillika 

rösträknare, tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§6 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 
 Årsmötet befanns behörigt utlyst, då det annonserats på klubbens hemsida och 

Cockertidningen nr 4-11 
. 
§7 Fastställande av dagordning 
 Årsmötet fastställde dagordningen i befintligt skick. 
 
§8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011, bil.2 
 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2011 som lades till handlingarna (Bilaga 

2). 
 
§9 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och 

resultaträkning samt bokslut för år 2011, bil.3 
 Årsmötet godkände revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning samt bokslut för 

år 2011, som kan läggas till handlingarna (Bilaga 3). 
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
§11 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen 



 Årsmötet beslöt att körersättningen ändras är 18:50:- per mil för styrelsen, samt att 
telefonersättningen är 400:- per år för vardera ordförande, kassör och sekreterare. 

 
§12 Valberedningens förslag på styrelse, revisorer och revisorssuppleanter, bil.4 
 Årsmötet tog del av valberedningens förslag (Bilaga 4) och röstade därefter enligt 

följande: 
 
§13 Val av ordförande till styrelsen 
 Årsmötet valde Ingela Hansson till ordförande, nyval 1 år. 
 
§14 Val av ledamöter till styrelsen 
 Årsmötet valde till ordinarie ledamöter, Anne Lundborg omval 2 år, Maria Ekstrand nyval 

2 år till suppleant Charlotte Bengtsson nyval 1 år. 
 
§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 Årsmötet valde till revisorer Ronny Nilsson och Ann-Britt E. Westerdahl omval 1 år, samt 

Monica Däumichen till revisorssuppleant omval 1år. 
 
§16 Utseende av valberedning 
 Agneta Odell samt Marina Aspelin. Förfrågan skall göras om Agneta vill vara 

sammankallande. Ytterligare en person behövs och därför utlyses detta på hemsida. 
 
§17 Beslut om omedelbar justering av paragraferna §13-16, bil.5 
 Årsmötet godkände om omedelbar justering av paragraferna 13-16 (Bilaga 5). 
  
§18 Övriga frågor 
 Inga motioner inkomna. 

Kristina Lind erbjöd sig att fixa sponsorsaker till våra aktiviteter. 
Marie kontrollerar jaktkurserna in- och utgifter samt även kollar upp kostnaderna på 
internetbanken. 

 
§19 Avtackning 
 Ingrid Olsson kommer att bli avtackad med en blombukett. 
 
§20 Årsmötet avslutas 
 Ordförande avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. 

 
 

 
Styrelsen för COCKER SYDVÄST: 
 
 
 
 
…………………………………………………………. ………………………………………………… 
Ingela Hansson   Karl-Axel Johansson 
 
 
 



………………………………………………………… ………………………………………………….. 
Anne Lundborg   Marie Johansson 
 
 
 
………………………………………………………… ………………………………………………….. 
Bengt Juhlin    Mona-Lisa Liljenberg 
 
 
 
………………………………………………………… ………………………………………………….. 
Marie Ekstrand   Charlott Bengtsson 
 


