
 
  Sekreterare: Lisa Danielsson 

   Hällefors 2019-02-29 
Årsmötesprotokoll 
 
Årsmöte: Svenska Vorstehklubben, Mellansvenska avdelningen 
Plats: Hellefors Herrgård 
Tid: 2019-02-29, 12.00-15.00 
Närvarande: Ca 25 medlemmar 
 
§1     Mötets öppnande 
Ordförande Tomas Jensen hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat. 
 
§2     Godkännande av dagordningen 
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.  
 
§3     Justering av röstlängd 
Aktuell medlemsförteckning godkändes som röstlängd i de fall röstning skulle bli aktuell. 
 
§4     Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Kristina Söderström och till mötessekreterare valdes Lisa Danielsson. 
 
§5     Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera  
          protokollet                   
Till justeringsmän föreslogs och valdes Christina Berg och Marika Ericson. 
 
§6     Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 
Årsmötet har blivit utlyst på Hemsidan och Facebook i god tid. 
 
§7     Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning samt revisorernas berättelse 
Kassör Christina Berg redogjorde för styrelsens resultat och balansräkning, vilka finns bilagda till 
protokollet. 
Ordförande föredrog revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen för 2019.  
 
§8     Fastställande av resultat – och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 
resultatdisposition 
Årsmötet godkände resultat och balansräkningar samt styrelsens förslag till resultatdisposition, som 
därmed fastställdes. 
 
§9     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§10     Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Förslag till verksamhetsplan för 2020 lästes upp av sekreteraren. Aktiviteterna kommer att finnas 
tillgänglig på Hemsidan och Facebook, alla datum ej för dagen inte fastställda.  
 
§11     Beslut om styrelsens förslag till budget 
Årsmötet läste styrelsens förslag till budget år 2020, vilken även Christina Berg redogjorde för. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag som finns bilagt till protokollet. 
 
 
 



 
 
§12     Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Valberedningens förslag på nya ledamöter var, fyllnadsval på Fredrik Andersson och nyval på Martin 
Eriksson. Suppleanter omval Anders Andersson och nyval Frederik von Essen.  
Valberedning föreslog Tomas Jensen som ordförande för tiden fram till nästa årsmöte godkändes av 
mötet.  
 
§13     Val av ordförande för tiden fram till nästa möte 
Valberedningens föreslog Tomas Jensen som ordförande för tiden fram till nästa årsmöte, godkändes 
av styrelsen 
.  
§14     Val av två revisorer  
Valberedningen förslag på omval av Ulf Aronsson och Bengt Eriksson till revisorer på 1 år godkändes 
av årsmötet. 
 
§15     Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande                                  
Nyval på Lisa Danielsson till 2023 sammankallande, Kristina Söderström kvarstår till 2021 och nyval 
på Per Sundström till 2022. 
 
§16   Antagande av lokala stadgar skall omedelbart justeras 
Frågan besvarades med ja och har då godkänds två gånger. 
 
§17    Övriga ärenden, som av lokalavdelningens styrelse hänskjutits till årsmötet eller som av 
medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet 
Inga övriga ärenden för behandling av årsmötet har inkommit till styrelsen. 
 
§18     Motioner 
En motion har inkommit gällande datum för eftersöks och fältprov av Leif Persson. Styrelsen har tagit 
det på ett styrelsemöte och har avslagit motionen. Årsmötet tog upp motionen, mötet röstade att den 
skulle tillstyrkas och gå vidare till huvudstyrelsen för behandling. 
 
§19   Övriga frågor 
Joakim Sköld meddelade att det kommit ut från SKK angående Coronaviruset angående utländska 
domare, som man kan läsa om på SKK’s Hemsida. 
  
§20    Prisutdelning  
Årsmötet avslutades med prisutdelning, diplom, plaketter och vandringspriser. 
 
§20     Mötet avslutas 
Mötesordförande tackade och ordförande Tomas Jensen tackade mötet för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 
 
----------------------------------      ------------------------------------- 
Kristina Söderström/ordförande                                               Lisa Danielsson/sekreterare  
 
---------------------------------       ------------------------------------- 
Christina Berg/justerare                               Marika Ericson/justerare                         


