
                                            Svenska Hundklubbens Västeråsklubb 

Protokoll fört vid årsmötet 20200322 i klubbstugan Häpplinge, inför 10 st medlemmar. 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Linnea Stranberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 3 Val av ordförande att leda mötet 

Mötet valde Linnea Strandberg att leda mötet 

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet 

Susanne Ahlén valdes till sekreterare 

§ 5 Val av 2 personer att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet samt tillika vara 

rösträknare 

Mötet valde Björn Svensson och Ebba Norlen 

§ 6 Mötets behöriga utlysande 

Mötet är behörigt utlyst i laga ordning. Den 29/1 på Hemsidan och Facebookgruppen 

§ 7 Uppläsande och godkännande av styrelsens berättelse 

Styrelsens berättelse godkändes i sin helhet 

§ 8 Uppläsande och godkännande av revisorns berättelse 

Godkändes i sin helhet av årsmötet 

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

§ 10 Nyval av ordförande på 2 år mandattid 2020-2021  

Mötet valde Linnea Strandberg 

Nyval av 3 ledamöter på 2 år mandattid 2020-2021 

Mötet valde Agneta Ramstad, Anders Brunfelter och Kerstin Kihlgren Norlen 

§ 11 Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år 

Mötet valde Anette Hjelm och Erika Norlen 

§ 12 Val av 1 ordinarie revisor på 1 år 

Mötet valde Ulrika Andersson 

§ 13 Val av 1 revisorsuppleant på 1 år 

Mötet valde Gunilla Laudon Andersson 

§ 14 Val av 2 funktionärer på 1 år att ingå i valberedningen 

Mötet gav i uppdrag till styrelsen att utse 2 funktionärer att ingå i valberedningen 

§ 15 Styrelseinformation till medlemmar och frågor till styrelsen 

Budgeten gicks igenom, Centralstyrelsens årsmöte beräknas till den 31/5. Centralstyrelsen utarbetar 

ett nytt medlemsregister 

§ 16 Avtackning av funktionärer 

Susanne Ahlén avtackades 

§ 17 Årsmötets avslutande 

Ordförande Linnea Strandberg tackade för förtroendet och avslutade mötet 

 

 

 

 



______________________________                                                                    _____________________ 

Linnea Strandberg                                                                                                     Susanne Ahlén 

 

 

 

 

______________________________                                                                  ______________________ 

Björn Svensson                                                                                                         Ebba Norlen 

 


