Protokoll fört vid årsmöte i Mälarmårdens vallhundsklubb
lördag 10 februari 2018, Dåntorpsvägen 51, Jordbro
§ 1. Mötets öppnande

V. ordförande Mikaela Prim förklarade
årsmötet öppnat.

§ 2. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes. 21 medlemmar
var närvarande.

§ 3. Val av ordförande för
årsmötet

Till ordförande valdes Olle Bernhardtz.

§ 4. Styrelsens anmälan av
protokollförare

Styrelsen utsåg Helene Wallskär att föra
protokoll vid årsmötet.

§ 5. Val av två justeringspersoner

Monika Lindblom och Carina Brissman
valdes till justeringspersoner, tillika
rösträknare.

§ 6. Beslut om närvarooch yttranderätt för
andra än klubbens
medlemmar

Beslutades att ge Inga-Lill Svahn
närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.

§ 7. Fråga om mötet blivit
stadgeenligt utlyst

Årsmötet konstaterade att mötet var
utlyst enligt stadgarna.

§ 8. Fastställande av
dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balansoch resultaträkning,
samt revisorernas
berättelse.

Årsmötet godkände
verksamhetsberättelsen och
årsredovisningen. Revisorernas berättelse
innehöll anmärkningar gällande
dokumentation av beslut och uppföljning
av beslut. Trots dessa brister
rekommenderade revisorerna
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ansvarsfrihet för styrelsen, men
uppmanade kommande styrelse att skärpa
upp rutinerna.
§10. Fastställande av balansoch resultatredovisning
samt beslut med
anledning av dessa

Årsmötet fastställde balans- och resultatredovisningen samt beslutade att överföra
uppkommen vinst i löpande räkning.

§11. Styrelsens rapport om
uppdrag som föregående årsmöte gett
styrelsen

Föregående årsmöte uppdrog åt styrelsen
att genomföra KM under 2017. Detta har
gjorts.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. a/ Styrelsens förslag
till verksamhetsplan
b/ Styrelsens förslag
till rambudget

Styrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2018 godkändes.

§14. Val till styrelsen

Styrelsen utsågs enligt följande:
Ordförande, 1 år: Kicki Alenadaf (nyval)
V. ordförande: Mikaela Prim kvarstår (1 år
kvar)
Ledamot, 2 år: Helene Wallskär (nyval)
Ledamot, 2 år: Inger Tallbäck (nyval)
Ledamot som kvarstår: Sara Danvind (1 år
kvar)
Suppleant, 2 år: Nina Sundelin (nyval)
Suppleant, 1 år: Erica Rosendahl (nyval)
Suppleanternas tjänstgöringsordning:
1/ Nina Sundelin, 2/ Erica Rosendahl

§15. Ev. övriga val

Inga övriga val gjordes.

§16. Val av revisorer och
revisorssuppleanter

Till revisorer på 1 år vardera valdes P-O
Andersson (omval) och Helene Norling
(omval). Till revisorssuppleanter på 1 år

Förslaget till rambudget godkändes.
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vardera valdes Eva Mauelon (omval) och
Per Solén (omval).
§17. Val av valberedning

Följande valberedning valdes:
Kvarstår 1 år: Hans Wirström,
sammankallande
Ledamot, 2 år: Charlotte Quiding (nyval)
Ledamot, 1 år: Jenny Öberg (nyval)

§18. Omedelbar justering
av punkterna 14-17

Årsmötet beslutade om omedelbar
justering av punkterna 14-17.

§19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts i förväg.
På mötet väcktes ett förslag om skriftliga
statuter för de priser som delas ut vid
årsmötet. Den nya styrelsen uppmanades
att se till att skriftliga prisstatuter tas fram.
Styrelsen initierade också en diskussion
om SVAK:s förslag om framtida
tävlingssystem.

§20. Mötets avslutning

Mötesordföranden avslutade årsmötet.
Därefter vidtog utdelning av priser för
godkända VP-hundar och tävlingsinsatser
under året, innan det var dags att äta 35årstårta.

Vid protokollet:
…………………………………………………………………..
Helene Wallskär
Justeras:
……………………………………………………………………
Olle Bernhardtz, mötesordförande

………………………………………………..
Monika Lindblom

………………………………………………
Carina Brissman
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