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Årsmöte Svenska hundklubben 2010-02-14 
SHKs ESKILSTUNA TORSHÄLLA AVDELNING 
Årsmötesprotokoll 
 
  

§ 1 Mötets öppnande 
Mikael Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Justering av röstlängd. 
Röstlängden justerades. 

 

§ 3 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar. 
Till ordförande för årsmötet valdes Berndt Jonsson. 

 

§ 4 Val av sekreterare för dagens möte. 
Till sekreterare för årsmötet valdes Tarja Öhgren. 

 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 
Till justerare valdes Ylva Larsson och Erja Jonsson. 

 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom. 4 
Endast medlemmar närvarande. 

 

§ 7 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 
Årsmötet har blivit behörigt utlyst. 

 

§ 8 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes.                                                                                       
Röstlängden justerades. 

 

§ 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes upp. Balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse hänskjuts till extra årsmöte då problem uppstått med ekonomiska redovisningen. 
Extra årsmöte utlyses när ekonomiska redovisningen är klar. 

 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
Röstlängden justerades. 

 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt revisorernas 
berättelse. 
Hänskjuts till extra årsmöte. 

 

§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
Enkätundersökningen genomförd. 

 
Noteras att undersökningen inte genomfördes som föreslagits. 
Förslag: Genomföra undersökningen på beslutat sätt. 
Förslag: Se över uthyrningsrutinerna, jämföra inkomster nu mot tidigare samt försäljningen 
nu mot tidigare. 
 
Beslut: Nya styrelsen får i uppgift att se över uthyrningsrutinerna och priserna. 
Försöka samla in medlemmarnas e-postadresser. 

 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Hänskjuts till extra årsmöte. 

 

§ 13 a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Godkändes. 
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b. Föredragning av styrelsens budgetplan samt beslut. 
Godkändes. 
c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
Förslag : höja kursavgiften med 100 kr för vuxen till 650 kr 
samt höja kursavgiften med 25 kr för ungdom till 400 kr 
Förslagen godkändes och börjar gälla f o m 2011-01-01 
 
Förslag om andra kursformer. Uppdrag till nya styrelsen: Att se över kursformerna, ev. 
kortkurser samt att se över möjligheter till öppen träningskväll. 

 
 

§ 14 Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enligt § 8 mom. 1 i stadgarna. 
 
Val av ordförande på 2 år 
Till ordförande valdes Åse Rönnblom Gustafsson 

                 Val av vice ordförande fyllnadsval på 1 år 
 Till vice ordförande valdes Lotta Bogren 

                 Val av ordinarie ledamot på 2 år 
 Till ledamot valdes Bengt-Olov Fernström 

                 Val av ordinarie ledamot på 2 år 
 Till ledamot valdes Rick Öhgren   

                 Val av ordinarie ledamot fyllnadsval på 1 år 
 Håkan Ottinger Frick ersätter Folke Larsson 

                 Val av ordinarie ledamot fyllnadsval på 1 år 
                  Annika Flodmark ersätter Lotta Jacobsson. 
                  Val av suppleant på 2 år 
                  Nyval Åsa Stålhane 
 
                   Suppleanternas tjänstgöringsordning bestäms under konstituerande möte. 
 

§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
 
Val av två revisorer på 1 år 
Till revisorer valdes Ulla Stääv och Thomas Stääv. 

                Val av två revisorsuppleanter på 1 år 
                 Till revisorsuppleanter valdes Kjell Nyholm och Berndt Jonsson. 
 

§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
  
En person på 2 år 
Marie-Louise Arnell valdes på 2 år som sammankallande. 

                Två personer på 1 år 
                Anna Blomfeldt och Nena Persson valdes på 1 år,   

Mikael Larsson valdes som suppleant till valberedningen.                                                                           
 
 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 
Punkterna 14-16 omedelbart justerade. 

 

§ 18 Motioner anmälda till styrelsen att behandlas på årsmötet 
En motion lästes upp. Motionen fick bifall. 

 

§ 19 Övriga frågor. 
Utställningskommittén frågar hur och när de får kandidater. 

 
Styrelsen kontaktar lämpliga personer att ingå i olika kommittéer. Styrelsen utser 
sammankallande för kommittéerna. 

 
                Berndt Jonsson tackar för förtroendet att leda årsmötet och lämnar över till nya   
                 Ordföranden. 
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§ 20 Utdelning av priser och förtjänsttecken 
Styrelsemedlemmar som lämnade sina poster tackades av. 
Berndt Jonsson tackades för sin insats som ordförande för mötet samt gratulerades till sin 
utnämning som hedersordförande. 
 
Preliminärt datum för extra årsmöte föreslogs till torsdag 11/3 kl. 19:00 

 

§ 21 Mötets avslutande. 
Ordförande Åse Rönnblom Gustafsson tackade alla för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ______________________________ 
ordförande, Berndt Jonsson  sekreterare, Tarja Öhgren 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ______________________________ 
justeras, Ylva Larsson  justeras, Erja Jonsson 

 
 
 


