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Årsmötesprotokotlför Hjorthundklubben 28 mars 2O2L, via Zoom

lntroduktion

Klubbens ordförande Stefan Hagstedt hälsade välkommen och årsmötet fick

information av Svenska Vinthundklubbens ordförande Jörgen Oinonen om

mötesformalia på detta digitala årsmöte.

Justering av röstlängd.
Röstlängden kontrollerades och godkändes. Sammanlagt 17 medlemmar fanns

närvarande. Deltagarlista finns som bilaga till protokollet.

Val av ordförande för mötet.
Mötet valde Jörgen Oinonen som ordförande

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Ann-Cathrine Bankler anmäldes som protokollförare för mötet.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.

De valda justerarna är dessutom rösträknare.

fUalin Åbbel-Fjell och Marie Ohlsson valdes som justerare och rösträknare.

Beslut om närvaro- och yttrandefrihet förutom klubbens medlemmar.

Endast mötets ordförande J Oinonen är icke medlem men deltar på ordförandes

premisser.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Svar: Ja

Fastställande av dagordning.
Dagordningen faststä lldes.

Redovisni ng av föregående verksamhetsår.
Årsmötet föredrogs styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen

samt revisorernas berättelse.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet beslutade att fastställa balans-och resultaträkningen och att den uppkomna

vinsten förs i ny räkning.
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11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna hade yrkat på att årsmötet skulle meddela styrelsen ansvarsfrihet förverksamhetsåret 2020.
Mötet beslutade ienlighet med revisorernas förslag.

Beslut om rambudget
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens forslag till rambudget och beslutade att fastställa
styrelsens förslag.

Val av styrelse
Årsmötet faststä llde va r beredni ngens försrag e n r igt förja nde:
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Ordinarie ledamot som kvarstår 1år
Tina Strindberg 2022

Ordinarie ledamöter omval 2 år
lngrid Melbi 2OZg
Ann-Cathrine Bankler ZO23

Ordinarie ledamot nwal2 år
Lars Gunnar Svensson 2OZ3

Ordförande 1 år nvval
Stefan Hagstedt

Suppleant omval 1 år
Karin Hurtig

Suppleant nvval 1 år
Mareijke Hjelm-Saari

Revisor omval 1 år
Maarit Vitala
Mikael Nordström

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Årsmötet faststä I lde va r bered n i ngens försrag en r igt fö rja nde :

2022

2022

2022

2022
2022

Revisorssuppleanter omval 1 år
Michael Pålsson 2022
Susanne Sundblad 2022
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Ankie
Protokollforare

Val av valberedning.
Arsmötet faststä I lde va lberedningens förslag en Iigt följa nde

Valberednins. omval
walin Åbbel Fjell, sammankallande 1år
Marie Ohlsson ledamot, (kvarstår 1 år)

Valberednins som kvarstår 1 år
Pia Thungren

2022
2022

2022

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna !.3-15.
Punkterna 13-15 blev omedelbart justerade.

övrlga ärenden.
Noteras att medlemsantalet har ökat sedan sKK tog över medlemsadministrationen.

Avslutningsvis tackas ärsmötet för visat intresse.

Oinonen
Mötesordförande
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Malin Åbbet Fjeil
Justerare

Marie Ohlsson
Justerare
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