
Protokoll årsmöte  

SHK Västra Sörmland Närke 2018-02-18 

1. Mötets öppnade 

Lokalklubbens ordförande Ingela Andersson öppnar mötet och hälsa samtliga 
välkomna.  

2. Val av mötesordförande  

Sven Mattsson väljs till mötesordförande.  

3. Val av mötessekreterare  

Martina Andersson väljs till mötessekreterare. 

4. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet 
samt vara rösträknare  

Linda Aronsson och Inger Van Bruggen väljs till justerare. 

5. Fastställande av mötesordning  

Dagordningen fastställs. 

6. Årsmötets behöriga utlysande  

Då tidningen Våra hundar inte utkommit som planerat har klubben inte haft 
möjlighet att här utlysa årsmötet. Information har gått ut till medlemmarna 
via sociala medier, lokalklubbens hemsida, centrala hemsidan samt mail och 
brev. Utlysandet godkänt.  

7. Verksamhetsberättelse för det gångna året  

Ordförande Ingela Andersson och kassör Zaima Erlandsson går igenom 
verksamhetsberättelsen.  

8. Revisionsberättelse  

Revisor Jonna Tärnqvist går igenom revisionsberättelsen för det gångna året.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året för styrelsen  

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 

10.Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  

Inga motioner eller förslag att behandla.  

11.Godkännande av förslag till budget för det kommande verksamhetsåret  

Budgeten presenteras av kassör Zaima Erlandsson och godkänns.  

12.Val av styrelseledamöter  



Zaima Erlandsson och Anna Karin Lewin väljs om till ledamöter på två år. 
Inger Van Bruggen väljs även hon som ledamot på två år. Patrik Andersson 
väljs till andra suppleant på två år.  

13.Val av revisor och revisorssuppleant  

Jonna Täårnqvist väljs till revisor för nästkommande år och Anna Segelström 
till revisorsuppleant.  

14.Val av valberedning  

Ingen valberedning finns i dagsläget. Medlemmar ifrågasätter möjligheten 
till jäv då Ingela Andersson, Martina Andersson och Patrik Andersson är släkt 
och ingår alla i styrelsen. Stefan Dahlgren, Lars Erlandsson tillfrågas om att 
delta i valberedningen och Marie Mattsson tillsätts i valberedningen.  

15.Två firmatecknare till lokalklubben  

Ordförande Ingela Andersson och kassör Zaima Erlandsson.  

16.Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-15 

Punkternas omedelbara justering godkänns.  

17.Övriga frågor  

En medlem belyser det faktum att de lydnadsregler som ligger på den 
centrala hemsidan är gamla. Detta besvaras med att en revision är under 
arbete just nu och nya regler kommer inom kort. Martina Andersson, 
webmaster för centrala hemsidan, kommer lägga ut en notis om detta på 
hemsidan för att tydliggöra.  

18.Utdelning av priser och redovisning av vinnande hundar 
Inga vinnande hundar att dela ut pris till. Dock avtackas Marie Mattsson som 
valt att avsluta sin tid som instruktör och styrelsemedlem sedan en lång tid. 
Även Sven Mattsson tackas för sin roll som mötesordförande och Jonna 
Tärnqvist för sin roll som revisor under föregående år.  

19.Mötet avslutat  

Mötesordförande avslutar mötet.  

……………………………………………………. ……………………………………………………. 



Mötesordförande Sven Mattsson Sekreterare Martina Andersson 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Justerare Linda Aronsson  Justerare Inger Van Bruggen  



Bilaga till protokoll för årsmöte 2018-02-18 
Följande epost skickades från ordförande Ingela Andersson till samtliga 
styrelsemedlemmar söndagen 18 feb. 2018 kl. 17.49 angående Patrik Anderssons 
deltagande i styrelsen.  

Angående styrelsen 
Ingela 
sö 02-18, 17:49
Du;
Zaima (zerland.vsn@gmail.com);
Inger van Bruggen (schuitbruggen@hotmail.com);
6043-0, Anna-Karin Lewin (annakarinlewin@gmail.com);
Linda Aronsson (linda_aronsson@hotmail.com);
patrik_44@hotmail.com

Hej Styrelsen,  

Efter moget övervägande har jag beslutat att Patrik Andersson inte kommer 
åta sig uppdraget som suppleant i styrelsen.  

Det är inte bra för styrelsen som helhet och framförallt inte för mig i 
ordföranderollen, att hela tiden hålla kontroll på risken för jäv som blev 
ifrågasatt av årsmötet.  

När jag kom med förslaget till styrelsen i rollen som valberedning, ansåg jag 
att den risken är så liten att den inte existerar eftersom Patrik sitter som 
andra suppleant och vi aldrig under de år jag suttit i styrelsen haft ett möte 
med två personer frånvarande,  utan vi har flyttat mötet istället.  
Platsen sätts vakant.  

Detta brev skall bifogas årsmötets protokoll.  

Hälsningar  
Ingela Andersson  
Ordförande SHK VSN 


