
 

 

 

Protokoll fört vid SHK Södertäljes årsmöte 9 mars 2019 

 
§ 1. Mötets öppnande  

 Mötet öppnades av lokalklubbens ordförande Tommy Eriksson. 

 

§2. Val av mötesordförande 

 Mötet valde Staffan Ternby. 

 

 §3. Val av mötessekreterare 

 Till mötessekreterare valdes Annica Ahlberg-Valdna. 

 

§4. Val av justerare att jämte mötesordförande justera protokollet. 

 Mötet valde Marianne Brunnström och Ingrid Lindström. 

 

§5. Fastställande av mötesordningen 

 Godkändes. 

 

§6. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet godkände årsmötets utlysande via den lokala hemsidan och SHK Södertäljes 

medlemssida på Facebook. 

 

§7. Verksamhetsberättelse för det gångna året. 

Lokalklubbens ordförande gick igenom huvudrubrikerna och berättelsen godkändes. (Se 

bilaga). Årsmötet fastställde den framlagda verksamhetsberättelsen med tillhörande 

årsbokslut. 

 

§8. Revisionsberättelse 

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelse, balans- och resultaträkning samt 

verksamhetsberättelse. Då revisorerna var förhindrade att närvara ansåg mötet att den 

utskickade revisionsberättelsen skulle anses vara framlagd. 

 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

 Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

 

§10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. 

 Inga motioner hade inkommit. 

 

§11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 

Mötet beslutade att godkänna föredragen verksamhetsplan (målplan) och budget för det 

kommande året. 



 

§12. Val av styrelseledamöter 

a) Årsmötet beslutade att anta valberedningens samlade förslag med ett tillägg, en tredje 

medlem i valberedningen. 

b) Val av ordförande: Tommy Eriksson, omval två år. Vice ordförande: Miriam Huttunen, ett 

år kvar på sin mandatperiod. 

c) Val av kassör: Jan-Lennart Andersson, ett år kvar på sin mandatperiod. 

d) Val av övriga ledamöter och suppleanter: Annica Sandström, ledamot, omval två år. Anita 

Walldau Wallin, ledamot, omval två år. Lena Wiklund, ny ledamot, två år. Annica 

Ahlberg-Valdna, ledamot, ett år kvar. 

Eva Sulalampi, suppleant, nyval ett år. Jeanette Gustavsson, suppleant, nyval ett år. 

 

§13. Val av revisor 

Beslut: Årsmötet antog valberedningens förslag till att ordinarie revisor och 

revisorssuppleant välja Maj-Britt Sandberg respektive Lheni Olsson för verksamhetsåret 

2019. 

 

§14.  Val av valberedning 

Beslut: Årsmötet beslutade att till valberedningen för verksamhetsåret 2019 anta Yvonne 

Jagersten (sammankallande), Anja Vervaart och Jörgen Wallin. 

 

§15. Val av firmatecknare 

Beslut: Årsmötet beslutade att ordförande Tommy Eriksson samt kassör Jan-Lennart 

Andersson äger rätt att var för sig teckna firman. 

 
§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 15. 

 Beslut: Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna12 och 15. 

 

§17. Övriga frågor. Inga övriga frågor hade inkommit. 

 

§18. Utdelning av priser och redovisning av vinnande hundar genomfördes före mötets början. 

 

§19. Mötets avslutning 

 Mötesordföranden tackade närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

  

Staffan Ternby    Annica Ahlberg-Valdna 

 Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

  

Marianne Brunnström   Ingrid Lindström 

 Justerare    Justerare 
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