
Protokoll fört vid årsmöte 20/2-2022

1. Justering av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 10. En gäst närvarande vid mötet.

2. Val av ordförande för mötet. 
Mötet valde Ylva Elvnäs.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
Styrelsen har valt Meja Sillén Edmark att föra protokollet.

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

Mötet valde Johanna Sandberg och Sara Cattelin.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
Mötet beslutade att ge alla närvarande på mötet närvaro- och yttranderätt.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Inbjudan och kallelse till årsmötet skickades ut den 17/1 (över 21 dagar innan mötet) via
mejl, samt lades då även upp på Instagram, Facebook och hemsidan. Mötet fastställer att
ombuden har blivit stadgeenligt kallade.

7. Fastställande av dagordning. 
Mötet fastställde dagordningen.

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

Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen, balans- och resultatredovisningen. Anna Höök
redovisade revisorernas berättelse.

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

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att uppkommen vinst
lämnas över till 2022.

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

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. Av medlemmarna avgivna motioner. 
Inga inkomna motioner.

13. Av styrelsen avgivna propositioner. 



Styrelsen föreslår att köpa in agilitymaterial till klubben till en budget på 36 000 kr. Mötet
beslutade att godkänna propositionen.

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

b) Beslut om styrelsens förslag till budget. 
Mötet godtog styrelsens budgetförslag, med justering av resultatet till -14 550 kr.

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

Mötet beslutade att välja:
Ordförande:
Johanna Sandberg (nyval 1 år)

Ledamöter:
Caroline Lindstedt (nyval 2 år)
Meja Sillén Edmark (nyval 2 år)
Sara Cattelin (nyval 2 år)
Tilda Karlsson (fyllnadsval 1 år)
Elin Elvnäs (fyllnadsval 1 år)
Astrid Stål (kvarstår 1 år)

Suppleant:
Felicia Neiderstam (kvarstår 1 år)
Amanda Dider (nyval 2 år)

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

Mötet beslutade att välja:
Johanna Wallenqvist Berglund, ordinarie revisor (nyval 1 år)
Elena Sillén Edmark, suppleant (nyval 1 år)

17. Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar. 
Mötet beslutade att välja:
Lea Rydén, sammankallande (nyval 1 år)
Anna Höök, ledamot (nyval 1 år)
Vakant, ledamot (nyval 1 år)
Vakant, suppleant (nyval 1 år)

18. Val av ombud till representantskapet och till distriktsårsmötet samt ersättare. 

Mötet noterar nedanstående medlemmar som intresserade att delta på
representantskapet (17-18/9):
Sara Cattelin
Astrid Stål
Meja Sillén Edmark
Elin Elvnäs
Johanna Sandberg



Caroline Lindstedt
Amanda Dider
Tilda Karlsson
Felicia Neiderstam

Mötet noterar följande medlemmar intresserade att delta på distriktsårsmötet:
Sara Cattelin
Astrid Stål
Meja Sillén Edmark
Elin Elvnäs
Johanna Sandberg
Caroline Lindstedt
Amanda Dider
Tilda Karlsson
Felicia Neiderstam

Mötet beslutar att styrelsen fattar beslut vilka av dessa vi skickar till representantskapet och
distriktsårsmöten.

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

20. Övriga ärenden. 
Östra Svealands distrikt söker styrelsemedlemmar. Är man intresserad kan man kontakta
Anna Höök.

Styrelsen tackade avgångna medlemmar och styrelsemedlemmar, samt mötesordförande.

21. Mötets avslutande.
Johanna Sandberg avslutade mötet.
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