Protokoll fört vid årsmöte i Mälarmårdens vallhundsklubb
lördag 9 februari 2019 i Sorunda bygdegård
§ 1. Ordförande Kicki Alenadaf öppnade mötet.
§ 2. Röstlängden justerades. 20 röstberättigade medlemmar fanns på plats.
§ 3. P-O Andersson valdes till mötesordförande.
§ 4. Styrelsen anmälde Helene Wallskär som protokollförare.
§ 5. Kicki Alenadaf och Agnetha Fogelberg utsågs att justera dagens protokoll
jämte mötesordföranden.
§ 6. Årsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7. Dagordningen fastställdes.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och
resultaträkning presenterades. Revisor Heléne Norling Lundén föredrog
revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisor P-O Andersson kommenterade dock det höga beloppet i klubbens kassa
och uppmanade kommande styrelse att arbeta för en aktiv klubbverksamhet som
förbrukar mer av klubbens medel.
§ 9. Balans- och resultatredovisning fastställdes. Beslutades att överföra
uppkommen vinst i löpande räkning.
§10. Det fanns inga uppdrag från föregående årsmöte att redovisa.
§11. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§12. a/ Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 godkändes.
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b/ Styrelsens förslag till rambudget godkändes. Årsmötet förordade i detta
sammanhang en aktiv medlemsvård.
§13. Styrelsen valdes enligt följande:
Ordförande, 1 år: Maud Sjödén (nyval)
V. Ordförande, 2 år: Mikaela Prim (omval)
Ledamot, 2 år: Sanna Engborg (nyval)
Suppleant, 2 år: Jenny Öberg (nyval)
Kvarstår:
Inger Tallbäck, ledamot, 1 år kvar
Helene Wallskär, ledamot, 1 år kvar
Nina Sundelin, suppleant, 1 år kvar
Suppleanternas tjänstgöringsordning: 1/ Nina Sundelin, 2/ Jenny Öberg
§14. P-O Andersson och Heléne Norling Lundén omvaldes till revisorer på 1 år.
Eva Mauelon och Per Solén omvaldes till revisorssuppleanter på 1 år.
§15. Valberedning utsågs enligt följande:
Anneli Larsson, sammankallande, 1 år (nyval)
Kicki Alenadaf, ledamot, 2 år (nyval)
Kvarstår: Charlotte Quiding, ledamot, 1 år kvar
§16. Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15.
§17. Två medlemsmotioner hade inkommit.
a/ Årsmötet beslutade att avslå en motion om att lokalklubbsordföranden ska
väljas på två i stället för på ett år.
b/ Årsmötet ställde sig positivt till en motion om klubbsponsring av SM-ekipage.
Årsmötet beslutade enligt motionärens förslag att MMVK ska betala
anmälningsavgiften för klubbekipage som kvalar till SM respektive unghunds-SM.
På denna punkt redogjorde även Kicki Alenadaf för centrala Svaks planerade
måldiskussion i samband med stundande årsmöte. MMVK:s årsmöte diskuterade
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vilka synpunkter vi ville skicka med klubbens företrädare till denna
framtidsdiskussion. Hur vill vi som lokalklubbsaktiva att Svak ska arbeta i
framtiden? En synpunkt som många instämde i var att utbildningsfrågor behöver
få större tyngd och mer resurser i den centrala verksamheten. Utbildning är
grunden för en god verksamhet inom samtliga andra verksamhetsområden,
framhöll flera medlemmar.
§18. Den nyvalda klubbordföranden avslutade årsmötet.
Vid protokollet:

............................................................................. ………………..
Helene Wallskär

Justeras:

.............................................................................. ………………...
P-O Andersson, mötesordförande

..................................................................................................
Kicki Alenadaf

……………………………………………………………………………………………….
Agnetha Fogelberg
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