
      

Årsmöte 2021 Svenska Vorstehklubben, 
Mellansvenska avdelningen 
 
 
Plats:  Digitalt via Zoom. 
Datum:  2021-03-31. 
Närvarande:  23 medlemmar. 
 

Ordförande Tomas Jensen hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat. 

1. Justering av röstlängd. 

Aktuell medlemsförteckning godkändes som röstlängd i de fall röstning skulle bli aktuell.  

 

2. Val av ordförande för mötet. 

Till mötesordförande valdes Ulf Aronsson. 

 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

Styrelsen föreslog Martin Eriksson vilket godkändes av mötet.  

 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De 
valda justerarna är dessutom rösträknare. 

Mötet valde Kristina Söderström och Mårten Berg. 

 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 

Ickemedlem har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.  

 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst på hemsidan och Facebook i god tid. 

 

7. Fastställande av dagordningen. 

Mötet godkände den förslagna dagordningen. 

 



8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse. 

Tomas Jensen redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, 
vilka finns bilagda till protokollet. 

Mötesordförande föredrog revisorernas berättelse och verksamhetsberättelse för 2020. 
Revisionspromemorian påpekar att eget kapital är större än nödvändigt och efterlyser att 
styrelsen tar fram ett mål för eget kapitals storlek.      

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust. 

Årsmötet godkände resultat och balansräkningar samt fastställde styrelsens förslag till 
resultatdisposition.   

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

Motion lämnad till huvudstyrelse i enlighet med föregående årsmöte.  
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 

12. Verksamhetsplan, rambudget och avgifter. 

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Förslag till verksamhetsplan för 2021 lästes upp av Tomas Jensen. Aktiviteterna kommer 
att finnas tillgänglig på hemsidan och Facebook. Värmlandlägret ställs in på grund av 
pandemin.    
 

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
Årsmötet läste styrelsens förslag till budget 2021, vilken även Tomas Jensen redogjorde för. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag som finns bilagt till protokollet. 
 

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
Styrelsens förslag om oförändrade avgifter godkändes av mötet. 
 
Årsmötet godkände verksamhetsplan, rambudget och avgifter.  
 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Valberedning föreslog Tomas Jensen som ordförande för tiden fram till nästa årsmöte vilket 
godkändes av mötet. 
 
Valberedningens förslag på nya ledamöter var Glenn Resare, Kristina Söderström och 
Veronica Storm samtliga på två år vilket mötet godkände.  
 
Valberedningens förslag på suppleanter för en tid av ett år var Frederik von Essen och 
Carola Pettersson, tjänstordning är Frederik och därefter Carola vilket mötet godkände.   
 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 

Valberedningens förslag på Bodil Hedlund och Gunlög Söderström till revisorer samt 
revisorssuppleanter Christina Berg och Edy Jernberg på tiden på ett år godkändes av mötet. 
 
 



15. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

Lisa Danielsson, sammankallande, är vald till 2023. Valberedningens förslag på fyllnadsval av 
Eva Norgren Holst till 2022 samt nyval på Christina Berg till 2024 godkändes av mötet. 

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

Inga invändningar och mötet beslutar att punkter är justerade. 
 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 31/12 anmälts till 
styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för 
behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie 
årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så 
beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

A. Inkommen motion: Införande av unghunds- och avelstest efter tysk förebild.   

Tomas Jensen presenterade motionen och styrelsens förslag på att motionen avslås då det 
redan avhandlats i huvudstyrelsen. Mötet beslutade i enlighet med styrelses förslag att avslå 
motionen.   

 

Ordförande avslutade årsmötet som fortsätter utanför protokoll med prisutdelning och avtackning av 
Christina Berg efter hela 17 år som kassör samt Ulf Aronsson och Bengt Eriksson mångåriga revisorer.    
Styrelseledamöter som väljer att avsluta sin tjänst är Marika Ericson, Rolf Hellberg och Fredrik Andersson.   

Stort tack för era insatser för klubben.  

 

_____________________________  ___________________________ 

Ulf Aronsson, mötesordförande  Martin Eriksson, mötessekreterare 

  
 

_____________________________  ___________________________ 

Kristina Söderström, justerare Mårten Berg, justerare  
 
 


