
 Protokoll Årsmöte SHK Södertälje 2022-03-05 
 

Tid och plats:  14.00, Bastmora. 

 

1. Mötets öppnande: 

    Ordförande hälsar välkomna.  

2. Val av mötesordförande: 

    Joakim Brunnström valdes till mötesordförande.   

3. Val av mötessekreterare: 

    Annica Sandström valdes till mötessekreterare. 

 4. Val av två justerare: 

     Miriam Huttunen och Lena Cormery valdes till justerare.  

5. Fastställande av mötesordningen:  

    Godkändes.  

6. Årsmötets behöriga utlysande:  
     Har lagts ut på hemsidan i god tid. 
 
7.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna året: 

Mötesordförande gick igenom huvudrubrikerna, bilaga läggs ut på hemsidan. Några 

justeringar gjordes: under lokalansvariga förtydligades att valp går under allmänlydnad, 

under punkten Tävlingslydnad rättades American bully till American bulldog, samt under 

Utmärkelser rättades namnet på årets spårhund till Septima.  I övrigt godkändes den. 

Mötesordförande gav alla tid att läsa igenom ekonomi och balansrapporten. Kassören 

berättade:  Stugan är avskriven sedan en tid. Klubben har fått 10 000kr av CS 

(centralstyrelsen) för utbildning av instruktörer. Att flytta pengarna till någon form av 

sparkonto är inte värt så beslut har fattats att inte göra detta. Det är bra att det finns ett 

överskott då vi måste tänka långsiktigt kring byggnaden.   Likviditeten är väldigt god. 

8. Revisionsberättelse: 

 Mötesordförande läste och gick igenom revisionsberättelsen.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året för styrelsen: 
 
 Godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  



 
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag:  
Inga förslag inkomna. 
 
 11. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för det kommande verksamhetsåret: 
Mötesordförande gick igenom budgeten för det kommande året, inga frågor angående 
intäkterna. Kring kostnader kom frågan om det budgeterats tillräckligt för elen med tanke på 
rådande omständigheter? Kassören förklarade att ideella föreningar inte kan få rörliga avtal 
på grund av att det saknas en säker inkomst. Hur höga elkostnaderna blir kan vi i dagsläget 
inte veta. 
 
Klubbordförande Kicki Samuelsson berättade om kommande Verksamhetsplan. 
Mötet godkände styrelsens förslag. 
 
12. Val av styrelseledamöter. 
Mötet beslutade att anta valberedningens samlade förslag: 
 
Ordförande: Kicki Samuelsson. 2022 kvarstår. 
 
Vice ordförande: Miriam Huttunen. 2022-2023 Omval. 
 
Kassör: Birgitta Olofsson. 2022-2023 Omval. 
 
Ledamot: Annica Ahlberg-Valdna. 2022-2023 Omval. 
 
Ledamot: Camilla Lindholm. 2022-2023 Nyval. 
 
Ledamot: Jan-Lennart Andersson. 2022 Kvarstår. 
 
Ledamot: Tomas Wideberg. 2022 Fyllnadsval. 
 
Suppleant: Kari Ljung. 2022 Omval. 
 
Suppleant: Roland Lönnebro. 2022 Nyval. 
 
13. Val av revisor samt revisorssuppleant: Mötet beslutade anta valberedningens förslag: 
 
Revisor: Hanna Therbén. 2022 Nyval. 
 
Revisorssuppleant: Joakim Brunnström. 2022 Omval. 
 
14. Val av valberedning: 
Mötet beslutade att anta valberedningens förslag: 
 
Sammankallande: Yvonne Jagersten. 2022 Omval. 
 
 



Per Sydegård. 2022 Nyval. 
 
Annica Sandström. 2022 Nyval. 
 
15. Två firmatecknare i lokalklubben:  
Ordförande och Kassör. Godkändes av årsmötet. 
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-15: 
 Årsmötet godkände justeringen. 
 
17. Mötets avslutning:  
Mötesordförande tackade för förtroendet och lämnade över ordet till klubbordförande. 
Mötet avslutades.   
 
                                                                          
 

Joakim Brunnström                                                                         Annica Sandström 

Mötesordförande                                                                           Mötessekreterare 

 

Miriam Huttunen                                                                             Lena Cormery 

Justerare                                                                                          Justerare 


