
Årsmöte VSN 2020-02-16 

Organisationsnr: 802464–5817 

 

Närvarande: Anna-Karin Lewin, Barbro Engström Ericsson, Inger van Bruggen, Lena 

Svensdotter Johansson, Linda Aronsson, Marie Mattsson, Monica Bergman, Zaima 

Erlandsson. 

1. Mötet öppnas 

Vice ordförande Inger van Bruggen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Val av mötesordförande 

Inger Wilson väljs till mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare 

Linda Aronsson väljs till mötessekreterare. 

4. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet tillika 

rösträknare  

Anna-Karin och Inger van Bruggen väljs till justerare tillika rösträknare. 

5. Fastställande av mötesordning 

Mötesordningen fastställs. 

6. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet är utlyst genom mejl till medlemmar samt information på hemsidan. Årsmötet anses 

vara behörigt utlyst.  

7. Verksamhetsberättelse för det gångna året 

Verksamhetsberättelsen läses upp och godkänns.  

8. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen läses upp och godkänns. 

 



9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året för styrelsen 

Styrelsen medges ansvarsfrihet för det gångna året. 

10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

Det finns inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen. 

11. Godkännande av förslag till budget för det kommande verksamhetsåret 

Förslaget till budgeten godkänns. 

12. Val av styrelseledamöter 

Inger van Bruggen väljs till ordförande på 1 år. 

Zaima Erlandsson väljs till kassör på 2 år. 

Lena Svensdotter Johansson väljs till ledamot på 2 år. 

Monica Bergman väljs till ledamot på 1 år. 

Anndry Rosén väljs till suppleant på 2 år. 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

Örjan Langborg väljs till revisor på 1 år. 

Jonna Tärnquist väljs till revisorsuppleant på 1 år. 

14. Val av valberedning 

Styrelsen åläggs att tillsätta en valberedning. 

15. Två firmatecknare 

Ordförande Inger van Bruggen och kassör Zaima Erlandsson väljs till firmatecknare var och 

en för sig. 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-15 

Punkterna 12-15 justeras med omedelbar verkan. 



17. Övriga frågor 

Frågor ang. Svenska hundklubbens medlemskap i IKU uppkommer: 

- Måste man ansöka om en ny stambok i och med medlemskapet? 

- Vilka länder är med i IKU? 

Årsmötet ålägger den nya styrelsen att ta reda på vad som gäller.  

18. Mötet avslutas 

Mötesordförande Inger Wilson avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

_____________________________ _____________________________ 

Inger Wilson             Linda Aronsson 

 

Justerare: Justerare:  

______________________________ ______________________________  

Anna-Karin Lewin Inger van Bruggen 


