
 

 Protokoll fört vid SSRK 

Västerbottens Årsmöte 2021 

 

Datum: 2021-07-11 

Plats: Anderstorp, Skellefteå 

Närvarande: Björn B, Gunhild B, Susanna J, Malin G, Kerstin A, Birgitta H, Ingrid B, 

Katarina N, Erik B 

§ 1 Mötets öppnande 

Avdelningens ordförande Björn Bjuggren, förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Mötets behöriga utlysande 

Årsmötet har annonserats på avdelningens hemsida och förklaras av årsmötet som behörigen 

utlyst. 

§ 3 Fråga om röstlängd  

Närvarolista upprättades och röstlängd upprättas vid behov. 

§ 4 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Björn Bjuggren. 

§ 5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare 

Till mötets sekreterare utsågs Ingrid Björne. 

§ 6 Val av två  stycken protokolljusterare  

Till protokolljusterare valdes Kerstin Abbing och Katarina Nordström. 

§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 

Inga icke-medlemmar var närvarande på mötet. 



§ 8 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes, samt att övriga frågor får anmälas under mötets gång. 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och lades därefter till handlingarna.  

§ 10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning samt fastställande av 

resultat- och balansräkning 

Bokslut, resultat och balansräkning gicks igenom. Årsmötet beslutade att fastställa resultat 

och balansräkning samt att balansera ev. överskott  i löpande räkning efter att översyn ang. 

redovisning ”viltspår” gjorts av Gunhild B och Birgitta H. 

§ 11 Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen lästes upp  

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.  (när Birgitta sett hela revisionen) 

§ 13 Verksamhetsplan 2021 

Beslöts att båda sektioner ska lämna sina verksamhetsplaner till styrelsen, som därefter 

sammanställer dessa och publicerar sammanställningen på SSRK Västerbottens hemsida. 

§ 14 Budget 2021 

Förslag till rambudget godkändes av årsmötet med ett tillägg på 20 000 kr för kostnader att 

skicka för 5 p till funktionärsträff. 

§ 15 Reseersättning och traktamenten 

Traktamenten medges ej och reserättning med bil ersätts med den högsta skattefria 

milersättningen för närvarande 18,50 / mil. 

§ 16 Val av ordförande 

Peter Burström valdes till ordförande för 1 år. 

§ 17 Val av styrelseledamöter (2 år resp 1 år) 

Kerstin Abbing (2 år) 

Gunhild Björne (2 år) 

Helena Marklund (2 år) 



Björn Bjuggren (fyllnadsval 1 år) 

§ 18 Val av suppleanter i styrelsen (1 år) 

Ingrid Björne 

§ 29 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Birgitta Holmqvist 

Linda Orregård 

Erik Björne (suppleant) 

§ 20 Val av valberedning 

Den nya styrelsen uppdras att tillfråga Lisa Edvardsson samt Renée Vikstedt. 

§ 21 Beslut om omedelbar justering av p 17-21 

Det beslutades om omedelbar justering av punkterna 17-21.  

§ 22 Deltagare till funktionärsträffen i Stockholm i höst 

Hänvisas till styrelsen. 

§ 23 Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som 

anmälts till avdelningsstyrelsen 

Inga ärenden anmälda. 

§ 24 Avtalet mellan Västerbottensavdelningen och sektionerna 

Styrelsen uppdras att under 2021ta fram ett nytt avtal. Nuvarande avtal löper vidare till 

årsskiftet.  

§ 25 Övriga frågor 

Användningen av SSRK Västerbottens hemsida diskuterades och styrelsen uppdrogs att se 

över hur den kan användas för att på ett bättre sätt ”visa att vi finns”. 

§ 26 Mötets avslutande 

Ordförande  Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

 

 

 



Vid protokollet 

 

--------------------------------  --------------------------------------- 

Mötessekreterare  Mötesordförande 

Ingrid Björne  Björn Bjuggren 

 

--------------------------------  ----------------------------- 

Justerare   Justerare 

Kerstin Abbing  Katarina Nordström 

 

 


