
Specialklubben för Shih Tzu Stockholmskretsen. 

PROTOKOLL FÖRT VID STOCKHOLMSKRETSENS ORDINARIE KRETSMÖTE 2012-02-01

Plats: STOKK:s lokaler, Rindögatan 25, Stockholm.

1. Justering av röstlängd.
13 medlemmar var närvarande.

2. Val av inom sig eller utom sig av ordförande för kretsmötet.
Till ordförande för mötet valdes Lilian Nordell.

3. Kretsledningens anmälan om protokollföring.
Till protokollförare anmäldes Lena Carlsson.

4. Val av 2 justerare tillika rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Inger Dahlström och Lena Kangas.

5. Beslut om närvaro vid mötet utöver medlemmar.
Vid mötet finns utöver medlemmar en icke medlem. Mötet beslöt att acceptera dennes närvaro.

6. Fråga om kretsmötet blivit behörigen kungjort.
Frågan besvarades med ja.

7. Redovisning av kretsledningens förvaltningsberättelse med balans- och resultatredovisning samt revisor-
ernas berättelse.
Handlingarna genomgicks och godkändes.

8. Preliminärt fastställande av balans- och resultaträkning (slutgiltigt fastställande görs av styrelsen).
Balans- och resultaträkningen fastställdes.

9. Preliminärt beslut om ansvarsfrihet för kretsledningen (slutgiltigt beslut fattas av styrelsen).
Kretsledningen beviljades ansvarsfrihet.

10. Beslut om förslag till antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i kretsledningen för den kommande 
mandatperioden (slutgiltigt beslut fattas av styrelsen).
Mötet beslöt att i enlighet med förslag fastställa kretsledningens storlek till 5 poster bestående av 4 ordinarie 
och 1 suppleant.



11. Val av kandidat till posten som kretsledare.
Till kretsledare för 1 år valdes Lilian Nordell.

12.  Val av kandidater till posterna som övriga ordinarie ledamöter och suppleanter.
Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Elisabet Bryntse.
Till suppleant för 2 år  valdes Lars Svensson

15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
Till revisorer på 1 år valdes Inger Dahlström och Bo Gullmar. Till revisorsuppleant på 1 år valdes Mats Rom-
son.

16. Utseende av valberedning bestående av minst tre (3) ledamöter, varav 1 sammankallande, för förbere-
dande av val enl. punkt 11-15 ovan.
Kretsledningen får i uppdrag att få fram en valberedning annars får kretsledningen agera och fråga vem som 
vill sitta kvar i kretsledningen.

17. Övriga frågor kan tas upp till diskussion om det ordinarie kretsmötet så tillåter.
Inga övriga frågor hade inkommit.

18. Mötets avslutande.
Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet                                 Justeras

Lena Carlsson                                  Lilian Nordell

Justeras                                             Justeras

Inger Dahlström                             Lena Kangas


