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Protokoll fört vid Svenska Hundkubbens riksorganisationens årsmöte 2019-04-14  
(Föreläsningssalen Navet, Specialistdjursjukhuset i Strömsholm.) 
 
§1. Mötets öppnande 

Vice riksordförande Anna-Lena Mann förklarar riksorganisationens årsmöte öppnat. 
 

§2. Val av Mötesordförande 
Jonas Wandell valdes till mötesordförande. 

 
§3. Val av mötessekreterare 

Jeanette Johansson Wandell valdes till mötessekreterare. 
 

§4. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 41 delegater. 

 
§5. Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut: Årsmötet väljer Jan-Lennart Andersson & Lars Ove Schilström till justerare tillika rösträknare. 
 

§6. Fastställande utav dagordningen.  
Beslut: Årsmötet fastställer dagordningen. (se bilaga 1) 

 
§7. Årsmötets behöriga utlysande 

Beslut: Årsmötet har enligt stadgarna utlyst korrekt, Genom email och hemsida 
 

§8. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
Mötesordförande föredrar verksamhetsberättelse & Rikskassören redogör för den ekonomiska 
redovisning. (se bilaga 2 verksamhetsberättelse, 3 resultaträkning, 4 budget 2019) 
 
Förändringar i verksamhetsberättelsen görs och reviderad upplaga publiceras som bilaga 2 
• Årtal för verksamhetsår 2018 (fotnoter & omslag uppdateras) 
• Medlemsstatistik för Lokalklubb Värmland saknas 
• Information i verksamhetsberättelsen gällande 2019 tas bort. 

 
§9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

Mötesordförande föredrar revisionsberättelse och rikskassören föredrar balans och resultaträkning. (se 
bilaga 5 balansräkning, 6 revissionsberättelse) 
 
Beslut: Revisionsberättelse tillsammans med  balans- och resultaträkningen fastställs av årsmötet efter 
rösträkning med följande noteringar: 
 
• Revisorerna skall utföra både förvaltningsrevision samt ekonomisk revision. 
• Revisorerna skall kontrollera att besluten på föreningsstämman har genomförts (eller att styrelsen 

av något skäl har låtit bli att genomföra beslutet). Dessutom ska revisorerna granska 
styrelseprotokollen och kontrollera att de är korrekt upprättade och att besluten som fattats av 
styrelsen är i enlighet med stadgar och styrdokument. 

• Revisorn uppmanas av stämman att inkludera och informera revisorssuppleanten löpande under 
verksamhetsåret. 

• Den nya styrelsen ska ha en strategi med för hur verksamheten ska föras framåt i enlighet med 
presenterad budget samt kräva löpande rapporteringar från samtliga kommittéers verksamhet 
och kontinuerlig budgetuppföljning. 
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§10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet efter omröstning. 
Rösträknarna räknar 28 Ja av röstlängden om 41 delegater 
 
Följande delegater reserverar sig mot beslutet: 
Åse Rönnblom Gustafsson (LK Eskilstuna) 
Laila Johansson (LK Eskilstuna) 
Birgit Lundström (LK Västerås) 
Ulrica Dagson (LK Eskilstuna) 
Mats Gustavsson (LK Eskilstuna) 
Susanne Höglund (LK Eskilstuna) 
Anne-Marie Olsen (LK Eskilstuna) 
Jan-Eric Englund (LK Eskilstuna) 
Mikael Larsson (LK Eskilstuna) 
Anki Nyholm (LK Eskilstuna) 
Marie Mattsson (LK VSN) 
Sven Mattson (LK VSN) 

 
§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

Inga inkomna motioner eller förslag finns att behandla 
 

§12. Val av styrelse 
Valberedningen föredrar sitt samlade förslag. 

 
Ordförande: Anna-Lena Mann (nyval 2 år) 
Vice Ordförande: Jonas Wandell (fyllnadsval 1 år) 
Kassör: Zaima Erlandsson (ett år kvar av mandatperioden) 
Ledamot: Frida Arnlund (fyllnadsval 1 år) 
Ledamot: Manuela Schönherr (nyval 2 år) 
Ledamot: Emma Stjärnberg (nyval 2 år) 
Ledamot: Gabriella Rönn Larsson (ett år kvar av mandatperioden) 
Suppleant: Susanne Ahlén (nyval 2 år) 
Suppleant: Vakant  (fyllnadsval 1 år) 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att anta valberedningens samlade förslag med 1 vakant suppleantpost som 
under verksamhetsåret ålägges centralstyrelsen att fylla med person från i styrelsen 
underrepresenterad verksamhetsdel om möjligt. 

 
§13. Val av revisorer 

Beslut: Årsmötet antar valberedningens förslag till ordinarie revisor & revisorssuppleant: 
Örjan Langborg (revisor), Staffan Tärnby (revisorssuppleant) 

 
Revisorerna uppmanas beakta & följa noteringarna i punkt 9 

 
§14. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 & 13 

Beslut: Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 12 & 13 
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§15. Val av valberedning 
Valberedning har inget förslag till kommande valberedningen.  
Mötet ajourneras i ca 10 minuter för överläggning bland delegaterna. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att välja Tommy Holmertz, Jan Eric Englund & Jan-Lennart Andersson. 
Till sammankallande för valberedningen väljs Tommy Holmertz. 

 
§16. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackar närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
 
Noteringar - Diskussion efter mötets avslutande 
Årsmötesdelegaterna och Centralstyrelsen är eniga om att föreningens stadgar är i stort behov av 
revidering och förtydligande. 
 
Centralstyrelsen tar i uppgift att under verksamhetsåret sammankalla arbetsgrupp för revidering av 
stadgarna och presentera ett stadgeändringsförslag till nästkommande årsmöte. Detta skall göras i 
arbetsgrupp utsedd av centralstyrelsen i samråd med ordförandegruppen. 
 
Samtliga medlemmar som önskar deltaga i revideringsarbetet eller har synpunkter gällande de 
befintliga stadgarna ombeds anmäla sig eller sina synpunkter till centralstyrelsen på e-postadressen: 
stadgar@svenskahundklubben.se , som även kommer att publiceras på riksorganisations hemsida: 
www.svenskahundklubben.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                         ____________________________ 
Jonas Wandell Jeanette Johansson Wandell 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                   ____________________________ 
Jan-Lennart Andersson Lars Ove Schilström 
Justerare Justerare 
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