
PROTOKOLL 
 

 

 

Årsmöte SVK Östra 
Datum: 13 mars 2022 
Plats: Rosersberg 
Tid: 13.00 
  

1 Ordföranden öppnar mötet 
Magnus Öppnar mötet  

2 Justering av röstlängd 
19 närvarande, röstlängden godkänns av årsmötet 

3 Val av ordförande för mötet 
Mikael Holmström väljs till ordförande för mötet.  

4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Frida Aldor väljs att föra protokoll 

5 Val av 2 justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande 
justerar protokollet 
Roger Lundkvist och Maria Hallström Ullmann 

6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 
Inte aktuellt  

7 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet utlyst enligt stadgarna. Årsmötet anser årsmötet behörigen utlyst.  

8 Fastställande av dagordningen   
Årsmötet fastställer dagordningen med tillägg av motion under övriga frågor  

9 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt 
revisorernas berättelse. 
 
Verksamhetsberättelse 
Sittande ordförande går genom verksamhetsberättelsen  
 
Resultat- och balansräkningen 
Årsmötet skickar med till styrelsen att fastställa nivå på kassa. 
 
Revisionsberättelse 
Revisor går genom revisorsberättelse.  

10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens 
förslag till resultatdisposition 
Årsmötet godkänner  

  



11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
 
Motion om ändrad giltighet för eftersöksresultat.  
Arbete pågår. Men i och med att provreglerna inte revideras ännu så har motionen inte prioriterats 
under året.  
 
Kommunikationsplan 
Är framtagen av styrelsen och publicerad på hemsidan under dokument. Styrelsen ska publicera 
kommunikationsplanen under nyheter på hemsidan.  

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet godkänner  

13 Verksamhetsplan, rambudget och avgifter. 
 

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Sittande ordförande går igenom verksamhetsplan för 2022. Nytt för i år är att en grupp på ordinarie 
prov på Långtora är en debutantgrupp med endast UKL/ÖKL, nya förare. Totalt kommer det vara tre 
partier per provdag, varav en är debutant.  
Årsmötet godkänner  

 
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Budgeterar ett underskott för året på ca 10.000 kr. I och med att milersättningen höjts kommer 
kostnaderna öka under året.  
Årsmötet godkänner  
 

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Oförändrade  
Årsmötet godkänner  
 

14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §7 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 
Information från HS 
Styrelsens sammansättning bygger på principen att ordinarie ledamöter ska vara ett jämt antal utöver 
ordförande. Detta för att rösningen aldrig ska bli jämn. Suppleanternas roll är att vara fullt delaktiga i 
styrelsens arbete och vid frånvaro av ordinarie ledamot kliva in i ordinaries ställe.  
När en ordinarie avgår i förtid eller byter position ska fyllnadsval ske. Tanken är att inte alla ordinarie 
ska avgå under samma år.  
 
Valberedningens förslag tillika årsmötets beslut  
Ordförande 1 år  
Andrea Brännström  
 
Ordinarie  
Omval 2 år  
Carl Arosenius 
Maria Hallström Ullmann  
Bibbi Bonorden  
Christer Malmqvist  
 
Fyllnadsval 1 år  
Michel Jezek  
Carola Rendrup 
 
Suppleanter 1 år  
Per Lars Cummings  
Magnus Eklund  
 



15 Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt §8  
 
Ordinarie  
Maria Forss  
Roger Lundkvist  
 
Suppleanter  
Arne Orrgård  
Ulf Rosberg 

16 Val av valberedning enligt §9  
Frågan bordläggs pga. att det inte finns några förslag eller kandidater närvarande på årsmötet. 
Årsmötet skickar med till styrelsen att kalla till ett extra årsmöte så snart som möjligt.  
 

17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16. 
Årsmötet beslutar om omedelbar justering 

18 Övriga ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet eller som senast 
31/12 anmälts till styrelsen.  
 
Motion om att provledare skall innefattas i domarkommittén.  
Bakgrunden är att det bildats en grupp av provledare med anledning av det provledarkompendium 
som skrevs under 2021 utan att befintliga provledare informerats eller involverats på ett tillräckligt 
sätt. Motionärerna föreslår därför att styrelsen ska yrka, via skrivelse till huvudstyrelsen, att 
provledare ska införlivas i domarkommittén.  
 
Styrelsen föreslår till årsmötet att bifalla motionen.  
Årsmötet bifaller motionen.  
 
För information, Huvudstyrelsen har vidtagit åtgärder med anledningar av ovanstående. All 
information som går ut till domarna går nu även direkt till alla provledarna i SVK.  
 

19 Årsmötets avslutning 
Andrea avslutar mötet.  

 
 
------------------------------------------------------ 
Mötesordförande  
 
 
------------------------------------------------------    
Justerare    
 
 
------------------------------------------------------    
Justerare      
 
 
 
 


