
PROTOKOLL FÖRT VID KLUBBMÖTE 
MED GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN 2003 03 02, Nova Park hotell Knivsta  
  

Golden retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2003 inleddes med ett öppningsanförande av 
ordförande i styrelsen som förklarade mötet öppnat. 

§ 1 

Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 85 röstberättigade medlemmar. 

§ 2 

Mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes Hans Forsell 

§ 3 

Mötessekreterare 

Till sekreterare för mötet anmälde styrelsen Helena Hellström 

§ 4 

Justerare 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Bengt Källman och Henrik Parkkila 

§ 5 

Utlysning av mötet 

Kallelse till klubbmötet var införd i Golden Nytt 5/02, samt på klubbens hemsida. Mötet förklarades behörigen 
utlyst. 

§ 6 

Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes utan ändringar 

§ 7 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs. 

Mötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2002 till handlingarna. 

§ 8 

Revisionsberättelse, bokslut, balans- och resultaträkning 

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna, varefter bokslut med balans- och resultaträkning 
fastställdes. 

§ 9 



Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

Beslutet var enhälligt. 

§ 10 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen presenterades 

Beslutades att den föreslagna verksamhetsplanen är den som styrelsen skall verka efter. 

§ 11 

Budget 

Styrelsens förslag till budget med en höjning av medlemsavgifterna till 200:- fullbetalande, 25:- 
familjemedlem(oförändrad), 225:- utlandsboende och 75:- (oförändrad) per ny medlem för uppfödare som 
anmäler minst tre valpköpare som medlemmar, godkändes. 

§ 12 

Reseersättning 

Reseersättningen fastställdes till lägsta statliga norm, för närvarande 16:- per mil, för styrelsen och  revisorer. 
Inga traktamenten. 

§ 13 

Utdelande av vandringspriser och utmärkelser. 

Breeder’s Crown- Kjell Svensson, kennel Seacrest 

Uppfödartrofén- Gunilla Wedeen, kennel Doubleuse 

Goldentrofén hane- NUCh FINUCh FINW-98 Rossmix Rugger, ägare Helene Strömbom kennel Rossmix 

Goldentrofé tik- Friendship Merriwagga, ägare Helene Strömbom kennel Rossmix 

Årets viltspårhund- Goldmaster’s Matisse, ägare Sonia Pettersson 

GRKs ungdomsresestipendium- Kristina Karlsson 

Iron Coin- Henric Fryckstrand, kennel Dewmist 

Stenbury Trophy- NORDV-00 SV-00 BDJSG-00 BERLINV-01 DKW-01 Tottelina Observer, ägare Ewa, Kjell och 
Jennie Nielsen kennel Dream Max 
  

§ 14 

Val av ordförande 

Kjell Svensson, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete. 

Till ordförande i styrelsen valdes Susanne Björkman, omval för 1 år. 

 



§ 15 

Val av övriga ledamöter i styrelsen. 

Till övriga ledamöter valdes: 

Agnetha Hammarstedt, omval 2 år 

Terese Zetterman, omval 2 år 

Lena Essedahl, nyval 2 år 

Annika Thunfors, fyllnadsval 1 år 

§ 16 

Val av två suppleanter 

Till suppleanter valdes: 

Lars Johnsson, nyval 1 år 

Marie Ullatti, nyval 1 år 

§ 17 

Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisorer omvaldes Birgitta Sejnell och Birgitta Nylund för 1 år och till revisorssuppleanter omvaldes Tommy 
Sjödin och Rasmus Palmqvist för 1 år 

Mötesordföranden tackade valberedningen för ett mycket väl genomfört arbete 

§ 18 

Val av valberedning 

Beslutades att välja Kerstin Eklund (sammankallande), Lotta Fornås och Annika Andersson till valberedning. 

§ 19 

Behandling av frågor, som senast den 1 november 2002, anmälts till styrelsen 

Mötet beslutade att behandla motion nr 1,3 och 6 tillsammans. 

Styrelsen meddelade att de beslutat att dra tillbaka motion nummer 1 angående ögonlysningsintervall 

Klubbmötet beslutade enligt följande: 
Motion nummer 3 angående ögonlysningsintervall- Avslag 
Motion nummer 6 angående ögonlysningsintervall- Avslag 
Motion nummer 2 angående bildande av specialklubb- Avslag 
Motion nummer 4 angående krav för valphänvisning- Avslag 
Motion nummer 5 angående krav för valphänvisning- Bifall 
Motion nummer 7 angående statuter för klubbens troféer- Avslag 

 

 

  



§ 20 

Avslutning 

Susanne Björkman, ordförande i styrelsen, tackade Hans Forsell för dennes ordförandeskap för mötet. Därefter 
avtackades avgående styrelseledamöterna; Vice ordförande och JUM-ansvarig Cilla Hamfelt och jaktansvarige 
Johan Fogelberg. Vidare tackades webmaster Lotta Lindeberg, Laura Lindgren, arbetsgruppen för jaktliga 
frågor samt Märtha Ericsson och Lotta Fornås för generösa insatser för klubben. 

  

  

Hans Forsell                         Helena Hellström 
Ordförande                          Sekreterare  

  

Bengt Källman                      Henrik Parkkila 
Justerare                              Justerare          
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