
 

 

 

Protokoll från SHK Södertäljes årsmöte 

för verksamhetsåret 2009 
 

 

 

 

 

 

 

§1 Årsmötet öppnas 

 Ordförande öppnade årsmötet 

 
§2 Justering av röstlängden 

 Röstlängden justerades. 

 

§3 Val av ordförande (som ska vara SHK-medlem) att leda dagens 

förhandlingar 

 Till ordförande för dagens möte valdes Anders Kvist. 

 

§4 Val av sekreterare att föra mötesprotokoll för dagens möte 

 Till sekreterare för dagens möte valdes Eva Josefsson. 

 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötets 

ordförande ska justera dagens protokoll 

 Till justerare valdes Bo Andersson och Anders Österberg. 

 

§6 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

 Årsmötet konstaterade att mötet blivit behörigt utlyst via hemsidan, brev och 

mail. 

 

§7 Fastställande av dagordning 

 Föreliggande dagordning fastställdes. 

 

§8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse  

Styrelsens årsredovisning med balans – och resultaträkning föredrogs av 

kassören. Resultatet visade ett högt minus. Orsakerna är flera, bl.a renovering av 

en gräsklippare och höga försäkringskostnader. En översyn av försäkringarna 

pågår. Under året har klubben bytt studieförbund och väntar på ännu ej inkomna 

bidrag från Folkuniversitetet. Dessutom har många instruktörer utbildats under 

verksamhetsåret.  

 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Marianne Groth som konstaterade att 

årsredovisningen ger en rättvisande bild av klubbens resultat och ställning.   

 

 



§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 

revisorernas berättelse 

 Mötet godkände fastställd balans- och resultaträkning (se bilaga) samt godkände 

revisionsberättelse (se bilaga).  

 

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

Styrelsens rapport framgår av verksamhetsberättelsen (se bilaga). 

Mötet godkände förelagda verksamhetsberättelse.   

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.   

 

§12 Föredrag av styrelsens budgetplan samt beslut 
Kassören föredrog styrelsens budgetplan som innehåller flera besparingar, bl.a. 

genom att få ner slamsugningskostnaden och att inte betala TV- avgift utan 

använda dator och skärm vid visning av instruktionsfilmer. Styrelsen ska ta fram 

riktlinjer för milersättning. Styrelsens budgetplan godkändes.  

 

§13 Val av kassör på två år, en ordinarie ledamot på två år, en ordinarie 

ledamot på ett år (fyllnadsval) samt två suppleanter för ett år till styrelsen. 

Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 

Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år:Anna Westerståhl ordförande, Eva 

Josefsson sekreterare. 

  

Mötet godkände valberedningens förslag enligt nedanstående 

 Kassör: Lena Ling Östlund (omval) 

 Ledamot två år: Yvonne Jagersten (omval) 

 Ledamot ett år: Anders Österberg (fyllnadsval) 

 Suppleant: Isabella Pernevi - Hedlund 

 Suppleant: Christer Gripstedt  

Suppleanternas tjänstgöringsordning:  

Isabella Pernevi–Hedlund (nr1), Christer Gripstedt (nr 2).  

 

§14 Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisor valdes Maj-Britt Sandberg och till revisorssuppleant valdes 

Marianne Groth. 

 

§15 Val av valberedning 

Till valberedning valdes Bo Andersson (ett år) sammankallande, Eivor Loch 

(två år) och Agneta Forshell (ett år).  

 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

 Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

 

§17a) Ärenden som hänskjutits till årsmötet av enskild klubbmedlem (skall 

skriftligen ha anmälts till klubbens styrelse senast 6 veckor för årsmötet) 

 Inga ärenden har inkommit. 

 

 



 

§17b) Andra frågor som kan tas upp till diskussion men ej till beslut 

 Inga andra frågor togs upp. 

 

 

§18 Sammanträdet avslutas 

 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

 Södertälje 2010-02-14 

 

  

 

Eva Josefsson 

 Sekreterare 

  

 

  

 

Anders Kvist  Bo Andersson Anders Österberg

  

 Ordförande  Justerare  Justerare 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uppvaktning av avgående styrelseledamöter 

Avgående styrelseledamöter uppvaktades med blommor: 

-   Agneta Forshell 

-   Hans Borin  

-   Marianne Brunnström  

 

 

Utmärkelser för prestationer under året 

 

Årets Rookie 2009   Jana Enrell med Riveriee Aerynn 

Årets Lydnadshund 2009   Marie Eriksson med Fia Lantis Minerva 

Årets Spårhund 2009   Eva-Lotta Hellstrand med Mossa 

Årets Agilityhund Small 2009  Ingela Lundström med Tindra 

Årets Agilityhund Medium 2009 Birgitta Blomkvist med Breeze 

Årets Agilityhund Large 2009  Birgitta Blomkvist med Zingo 

 

  

Årets SHK:are 2009 - Gudrun Hellmark 

 

"För ditt livfulla engagemang med att bygga upp och utveckla en levande 

agilityverksamhet". 


