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Årsmötesprotokoll för Hjorthundklubben den 27 marsZA22

Upplands Väsby, Stockholms Hundsportcentrum
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lntroduktion

Klubbens ordförande Stefan Hagstedt hälsade välkommen och lärnnaCe över ordet till
Ebba Nilsson.

Justering av röstlängd
Röstlängden kontrollerades och godkändes. Sammanlagt 12 medlemmar fanns
närvarande.

Val av ordförande för mötet
Mötet valde Ebba Nilsson som ordförande.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Pernilla Sjöstrand anmäldes som protokollförare för mötet.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet
De valda justerarna är dessutorn rösträknare.
Marie Ohlsson och Ann-Marie Morell valdes som justerare och rösträknare.

Beslut om närvaro- och yttrandefrihet förutom klubbens medlemmar
Mötet beslutade att närvaro tilläts utan rösträtt.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Svar: Ja

Faststä llande av dagordning
Dagordni ngen faststäl ldes.

Redovisning av föregående verksamhetsår
År'smötet föredrog styrelsens verksar,.hetsberättelse, den ekonomiska redovisningen
samt revisorernas berättelse.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Det anmärkningsvärt låga antalet annonser i klubbens tidning diskuterades. Kännedom
om att annonseringsstöd finns att få via tidningens redaktör Maria Eriksson, kommer
förhoppningsvis öka annonseringen framöver. Årsmötet beslutade att fastställa
bal ans-och resu ltaträkningen.
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§11

§12
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Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen medges ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

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

Val av styrelse
Årsmötet fastställde valberedningens förslag enligt följande:
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Ordförande omval 1 år
Stefan Hagstedt

Suppleanter omval L år
Karin Hurtig

Suppleanter nwal L år
Pernilla Sjöstrand

Revisor omval 1 år
Maarit Viitala

Revisor nwal 1år
Per Flock
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2023

2423
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Ordinarie ledamot omval 2 år
Tina Strindberg ZAZ4

Ordinarie ledamöter kvarstår 1 år
Ann-Cathrine Bankler ZAZ3
Ingrid Melbi Z0Z3
Lars Gunnar Svensson ZOZS

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Årsmötet faststäl lde valberedningens förslag enligt följande:
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Revisorssuppleanter omval 1 år
MichaelPålsson 2O2Z
Susanne Sundblad ZA?3
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Protokollförare
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Val av valberedning
Årsmötet fastställde valberedningens förstag enligt följande:

Valberednins, omval 1 år
tvtalin Åbbel Fjell, sammankallande

Valberedning, nwal_1 år
Mareijke Hjelm-Saari
Erja Warell
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Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
Punkterna 13-15 blev omedelbart justerade.

Övriga ärenden
lnga övriga ärenden.

Avslutningsvis tackas årsmötet för visat intresse
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Pernitta s;#åro Ebba Nilsson
Mötesordförande

Ann-Marie Morell
Justerare
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Marie Ohlsson
iusterare


