
Protokoll fört vid årsmöte 16/2-2020

1. Justering av röstlängd.
Röstlängden fastställs till 14 deltagare plus 2 gäster.

2. Val av ordförande för mötet. 
Mötet väljer Mikaela Lönngren.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
Styrelsen har valt Evelina gölles att föra protokollet.

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

Mötet väljer Håkan Ericsson och Saskia Malminen.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
Mötet beslutar att ge gästerna närvaro och yttranderätt.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Inbjudan och kallelse till årsmöte skickades ut via post den 12/1 och via mail och sociala
medier veckan därpå.

7. Fastställande av dagordning. 
Mötet fastställer dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas
berättelse.

Styrelsen redovisar verksamhetsberättelsen, balans- och resultatredovisningen. Michaela
Nordlin redovisar revisorernas berättelse.

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

Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att uppkommen vinst lämnas
över till 2020.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen. 
Inga uppdrag att besluta om.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet beslutar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Av medlemmarna avgivna motioner. 
Inga inkomna motioner.

13. Av styrelsen avgivna propositioner. 



Inga angivna propositioner.

14. a)   Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan.

b) Beslut om styrelsens förslag till budget. 
Mötet antog styrelsens förslag till budget.

15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 i
dessa stadgar.

Mötet beslutade att välja:
Ordförande:
Anna Höök (omval 1 år)

Ledamöter:
Johanna Berglund (kvarstår 1 år)
Johanna Sandberg (fyllnadsval 1 år)
Caroline Lindstedt (omval 2 år)
Meja Sillén (nyval 2 år)
Sara Cattelin (nyval 2 år)
Maxine Welke (fyllnadsval 1 år)

Suppleant:
Astrid Stål (nyval 2 år)
Vakant (fyllnadsval 1 år)

16. Val av en till två revisorer och en till två revisorssuppleanter enligt § 10 i dessa
stadgar. 

Mötet beslutade att välja:
Michaela Nordlin, ordinarie revisor (omval 1 år)
Evelina Gölles 1: a, suppleant (nyval 1 år)
Cornelia Johansson 2: a, suppleant (nyval 1 år)

17. Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar. 
Mötet beslutade att välja:
Ewelina Bussforsberg, sammankallande (nyval 1 år)
Lea Rydén, ledamot (omval 1 år)

Röstlängden fastställs till 13 deltagare plus 2 gäster då Maxine Welke avvek.

18. Val av ombud till Representantskapet och till distriktsårsmöten samt ersättare. 

Mötet beslutade att skicka nedanstående medlemmar till Representantskapet:
Ordinarie:
Johanna Sandberg



Caroline Lindstedt
Sara Cattelin
Maxine Welke
Astrid Stål

Ersättare
Ewelina Bussforsberg
Alva Hagström Nissén
Michaela Nordlin
Anna Höök
Meja Sillén Edmark

Mötet beslutade att skicka nedanstående medlemmar till distriktsårsmöten:
Johanna Berglund
Evelina Gölles
Ewelina Bussforsberg
Meja Sillén Edmark
Astrid Stål
Sara Cattelin
Caroline Lindstedth
Johanna Sandberg
Alva Hagström Nissén
Saskia Malminen

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–18. 
Mötet beslutade för omedelbar justering av punkterna 15–18.

20. Övriga ärenden. 
Styrelsen presenterar vinnarna av årets ekipage.
Årets ekipage i Agility går till Ellen Edmundsson och Smaragd.
Årets ekipage i Rallylydnad går till Johanna Berglund och Hjördis.
Årets ekipage i Freestyle går till Tilda Carinder & Lexie.

Styrelsen tackade avgångna medlemmar, samt mötesordförande.

21. Mötets avslutande.
Anna Höök avslutade mötet.


