
Sign ……….   ……….   ……….   ……….   
 

	

	
Protokoll	fört	vid	Golden	retrieverklubbens		
ordinarie	fullmäktigemöte	2021‐03‐21	
	
Mötet genomfördes digitalt via Zoom. Varje sektion har utsett en delegat att 
medverka på mötet, denne delegat bär samtliga sektionens röster. 
Närvarorätt har dessutom klubbstyrelsen, valberedningen, mötets 
ordförande samt av SKK utsedd rösträknare.	

	
	
	
	
1		 		 Mötet	öppnas	
 

Klubbens ordförande Anita Ohlson hälsar delegater och övriga närvarande välkomna och  
förklarar 2021 års fullmäktigemöte öppnat. 

 
	2	 	 Fastställande	av	röstlängden	

 
Sammanlagt 16 röstberättigade delegater var närvarande (Bilaga 1). 

 
3	 	 Val	av	ordförande	för	mötet	
 

Valberedningen	föreslår:	
Val av Anne-Sofie Pettersson till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år. 
 
Fullmäktige	beslutar:	
att välja Anne-Sofie Pettersson till fullmäktiges ordförande för en tid av ett år. 
 

4	 	 Klubbstyrelsens	anmälan	om	protokollförare	vid	mötet	
 
Klubbstyrelsen har utsett Marie-Louise Scanlan till protokollförare vid mötet. 

 
5	 	 Val	av	två	justeringsmän	som	tillsammans	med	mötesordföranden	ska	justera	

protokollet,	samt	rösträknare	
   
  Till justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet, 

valdes Tage Eriksson och Robert Bohman.  Till rösträknare är Fredrik Bruno utsedd. 
 
6	 	 Beslut	om	närvaro‐	och	yttranderätt	för	annan	än	vald	delegat	

 
Mötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för de närvarande som inte är 
fullmäktigedelegater (se bilaga 1). 

 
7	 	 Fråga	om	fullmäktigedelegaterna	blivit	stadgeenligt	kallade	

 
Kallelse har skett via sektionerna i stadgeenlig tid, före den 31 januari. 
 

8	 	 Fastställande	av	dagordningen	 	 	 	
 
Föreliggande arbetsordning och dagordning fastställdes. 
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9	 	 Föredragning	av	styrelsens	verksamhetsberättelse	och	årsbokslut	med	balans‐	och	

resultaträkning,	redovisning	av	arbetet	med	avelsfrågor	samt	revisorernas	
berättelse	

   
Anne-Sofie Pettersson går igenom verksamhetsberättelse och årsbokslut, samt ger 
delegater och åhörare möjlighet att ställa frågor eller framföra synpunkter.   

   
10	 	 Fastställande	av	balans‐	och	resultaträkning	samt	beslut	om	enligt	dessa	

uppkommen	vinst	eller	förlust	
   
  Fullmäktige beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att den uppkomna 

vinsten på 91 274,81 balanseras i ny räkning. 
   
11	 	 Styrelsens	rapport	om	och	eventuellt	förslag	till	beslut	avseende	de	uppdrag	

föregående	fullmäktigemöte	givit	till	styrelsen   
 
Inga uppdrag fanns att avrapportera.  

	
12	 	 Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	
   
  Anne-Sofie Pettersson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår fullmäktige 

att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Fullmäktige beslutar 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Beslutet var enhälligt.  

 
13	 		 Presentation	av	och	beslut	om	klubbstyrelsens	förslag	till	verksamhetsplan	för		
	 		 kommande	år,	medlemsavgifter	och	rambudget	för	kommande	år,	samt	
	 		 fastställande	av	villkor	för	reseersättning	till	styrelseledamöter,	revisorer,		
	 		 fullmäktigedelegater	och	övriga	funktionärer	

 
Fullmäktige beslutade om verksamhetsplan och rambudget.   
 
Charlotte Carping, sektion Skåne/Blekinge, föredrar önskemål från sektionens årsmöte 
om en utvärdering av kullar med olika HD-grad och vad dessa lämnar. Malin Danielsson 
informerade om att klubbstyrelsen redan påbörjat arbetet med detta med att begära in 
underlag från SKK som behövs i en utvärdering. Fullmäktige beslutar att överlämna 
frågeställningarna i skrivelsen till klubbstyrelsen för vidare hantering.  

	
Klubbstyrelsens	förslag	till	medlemsavgifter		
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om oförändrade medlemsavgifter för 
kommande år. 
Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag.  

 
Klubbstyrelsens	förslag	till	resekostnadsersättning		
Klubbstyrelsen föreslår att oförändrade regler ska gälla för resekostnadsersättning till 
styrelse och revisorer, dvs. lägsta statliga norm f.n. 18:50 kr per mil. Inga traktamenten 
ska utgå. Fullmäktige beslutar i enlighet med klubbstyrelsens förslag.  

	
14	 	 Val	av	ordförande,	vice	ordförande,	ordinarie	ledamöter	och	suppleanter	i	
	 	 klubbstyrelsen	samt	beslut	om	suppleanternas	tjänstgöringsordning	

 
Eva Arnell Ek representerade valberedningen som dessutom har bestått av Owe 
Rindstrand, Ingrid Grundström och Eva Sjölinder-Hansson (suppleant). 
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Val	av	ordförande	
Valberedningen	föreslår:	
Anita Ohlson, omval för en tid av ett år. 
Fullmäktige beslutar att välja Anita Ohlson till ordförande för en tid av ett år.  

	
Val	av	ordinarie	ledamöter	
Valberedningen	föreslår:	
Lena Ohlsson, vice ordförande, omval för en tid av två år 
Gun Eriksson, omval för en tid av två år 
Tezzy Vaerlien, nyval för en tid av två år 
 
Fullmäktige beslutar att välja Lena Ohlsson till vice ordförande för en tid av två år samt 
Gun Eriksson och Tezzy Vaerlien till ordinarie ledamöter för en tid av två år. 
	
Ledamöter	som	innehar	mandat	till	2022:	
Kristina Nieminen 
Malin Danielsson 
Jan Ytterbom 

	
Val	av	suppleanter	
Valberedningen	föreslår:	
Marie-Louise Scanlan, omval för en tid av ett år 
Sara Berglund, nyval för en tid av ett år 
 
Fullmäktige beslutar att välja Marie-Louise Scanlan och Sara Berglund till suppleanter för 
en tid av ett år. 
Fullmäktige beslutar att suppleanterna ska tjänstgöra i följande ordning: 
Tjänstgöringsordning 1 – Marie-Louise Scanlan 
Tjänstgöringsordning 2 – Sara Berglund 

 
15	 Val	av	två	revisorer	och	två	revisorssuppleanter	
 

Val	av	revisorer	
Valberedningen	föreslår:	
Hans Hansson, omval för en tid av ett år. 
Ingela Påsse van Reis, omval för en tid av ett år. 
Fullmäktige beslutar att välja Hans Hansson och Ingela Påsse van Reis till revisorer för en 
tid av ett år.  

 
Val	av	revisorssuppleanter	
Valberedningen	föreslår:	
Gun-Inger Laesker, omval för en tid av ett år. 
Annelie Olsson, omval för en tid av ett år. 
Fullmäktige beslutar att välja Gun-Inger Laesker och Annelie Olsson till revisors-
suppleanter för en tid av ett år. 
 

16	 	 Val	av	valberedning	och	suppleant	till	valberedningen	
	
Valberedningens	nominering:	
Annika Andersson, nyval som ordinarie ledamot för en tid av ett år. 
Inger Karlsson, nyval som ordinarie ledamot för en tid av två år.	
Eva Sjölinder-Hansson, omval som suppleant för en tid av ett år. 
 
Innehar	mandat	till	2022:	
Ingrid Grundström 
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Fullmäktige beslutar att välja ledamot och suppleant i valberedningen enligt förslaget och 
utser därefter Annika Andersson till valberedningens sammankallande. 

	
17	 	 Beslut	om	omedelbar	justering	av	punkterna	14‐16	
 

Fullmäktige beslutar att genomförda val, samt beslut om tjänstgöringsordning för 
suppleanter i punkt 14-16 ska förklaras som omedelbart justerade. 
 

18	 	 Frågor	som	av	klubbstyrelsen	hänskjutits	till	fullmäktige	eller	motion	som	av	lokal	
sektion	eller	enskild	medlem	anmälts	till	klubbstyrelsen	för	behandling	av	

	 	 fullmäktigemötet	
	
  Motion	

1. Motion	från	Golden	retrieverklubbens	Skåne/Blekinge‐sektion	angående	
förslag	till	förändrad	avgift	till	Open	Show	

 
Klubbstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Kristina Nieminen redovisar 
klubbstyrelsens uppfattning i frågan. En fråga från ordförande om viljeyttring från 
delegaterna visar att taket för anmälningsavgiften bör höjas och ger styrelsen mandat att i 
samråd med sektionerna höja taket för avgiften. 

 
Beslut: Fullmäktige beslutar att avslå motionen med viljeyttring från delegaterna att 
styrelsen kan höja taket. 

 
19	 	 Övriga	frågor	
 
  Styrelsen delgavs delegaternas synpunkter på motionen till SSRK:s fullmäktigemöte 2021. 
 

Sektion Skåne/Blekinge har inkommit med en fråga gällande hälsa och önskar mer 
information från klubbstyrelsen om sjukdomar som sektionen anser nu i högre grad 
drabbar golden retriever. Malin Danielsson redogör för de sekretessregler som bland 
annat förhindrar utlämnande av information. Charlotte Carping framför önskemål om att 
informationen som finns tillgänglig i högre grad sprids i Goldenklubbens kanaler, främst 
Golden Nytt. 

 
20	 	 Mötets	avslutande	
  
  Fullmäktigemötets ordförande Anne-Sofie Pettersson överlämnar mötet till GRK:s  

ordförande Anita Ohlson. Avgående ledamöter avtackas och därefter förklarar ordförande 
mötet avslutat. 
 
 

 
 
 
……………………………………………………………….. 
Anne-Sofie Pettersson  
Ordförande 

 
……………………………………………………………….. 
Marie-Louise Scanlan 
Sekreterare 

 
 
 
……………………………………………………………….. 
Tage Eriksson 
Justerare 

 
 
……………………………………………………………….. 
Robert Bohman 
Justerare 
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Bilaga	1	till	protokoll	från	Goldenfullmäktige	21	mars	2021	
	
Delegater  
Ingrid Andersson Dalarna/S Gävleborg
Eva Sjölinder-Hansson Göteborg/Bohuslän
Susanne Fendell 
Jenny Persson 

Halland
Jämtland/Härjedalen 

Solveig Eriksson Medelpad/Hälsingland
Ingrid Grundström Norrbotten
Eva Arnell Ek Skaraborg/Älvsborg
Charlotte Carping Skåne/Blekinge
Mats Granehäll Småland/Öland
Linda Widebeck Stockholm/Gotland
Helen Järnevi Uppland
Tage Eriksson Värmland
Robert Bohman Västerbotten
Eva Carlin Västmanland
Kristina Rundkvist Ångermanland
Ancki Strandberg 
 

Östergötland

 
Av	SKK	utsedd	rösträknare 
Fredrik Bruno 
 
Fullmäktiges	ordförande	
Anne-Sofie Pettersson 
 
Klubbstyrelsen 
Anita Ohlson 
Lena Ohlsson 
Gun Eriksson 
Kerstin Persson 
Janne Ytterbom 
Kristina Nieminen 
Malin Danielsson 
Marie-Louise Scanlan 
Inger Karlsson 
 
Övriga 
Annika Andersson, redaktionskommittén 
Sara Berglund 
Tezzy Vaerlien 


