
Vallhundsringen organisations nr 802510-7437 

Protokoll för Vallhundsringen årsmöte 20220227 HEA Hemsjö 

 

1. Årsmötet öppnas  

Christina Nielsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna  

 

2. Justering av röstlängden  

Justering av röstlängd görs i de fall en omröstning behöver göras.  

 

3. Val av ordförande för mötet 

Anna Forsen väljs av mötet som årsmötets ordförande 

 

4. Styrelsens anmälan av protokollförare för mötet 

Ann Blomkvist väljs som protokollförare  

 

 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
ska justera protokollet  

Anna Järvholm och Linda Berglund valdes att justera protokollet tillsammans med mötets 
ordförande Anna Forsen. 

 

6. Beslut om närvaro och yttranderätt för andra än av lokalklubbens medlemmar.  

Mötet bestämmer att Björn Johansson har yttranderätt på årsmötet, övriga är medlemmar i 
Vallhundsringen (närvarande 27 st) 

 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet ansåg att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna .  

 

 8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet.  

 



 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans och resultaträkning samt 
revisionsberättelse 

Verksamhetsberättelsen finns publicerad på Vallhundsringens hemsida samt FB för år 2021. 
Godkänns av mötet. Stina Träff går igenom årsredovisningen med balans och 
resultaträkningen. Godkänt av årsmötet. Revisionsberättelsen dras av Anna Järvholm båda 
revisorerna godkänner föreningens räkenskaper. Godkänt av årsmötet.  

 

 10. Fastställande av balans-och resultaträkning, samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust 

Mötet fastställer och godkänner balans o resultaträkningen.  Vinst ska gå åter till 
medlemmarna. 

  

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte har gett styrelsen  

Finns inga uppdrag att ta upp.  

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.  

 

13 .Beslut om styrelsens förslag till rambudget  

Finns ingen rambudget lagd  

14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
enligt stadgarna § 8 mom.1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning  

Ordförande Christina Nielsen på ett år. 2023 

Vice ordf Ann Blomkvist  omval 2022-2024 

Ledamot Stina Träff  omval 2022-2024 

Ledamot Elisabeth Bademo fyllnadsval 2022-2023 

Ledamot Sandra Andersson 2022-2023 nyval  

Suppl Mie Schedin 2022-2023  

Suppl Linda Berglund 2022-2024 nyval 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9  

Revisorer väljs Katia Maines och Anna Järvholm ordinarie, suppleant Sanna Nilsson och 
Pernilla Esping valda  



 

16. Val av valberedning enligt stadgarna § 10  

Valberedning Diana Nordlander 1 år Carina  Johansson 1år Christin Smith 2 år. 
Sammankallande Diana Nordlander  

 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

Justering av punkterna 14-16 godkända  

 

18 Övriga val  

Representanter till Svaks årsmöte 20220327. Mötet lämnar till styrelsen att utse två 
representanter.  

 

 19. Övriga ärenden: Röstningen om motion  

Mötets förslag är att gå på Svaks styrelseförslag. Avslag på motion.  

 

 20. Gratulationer till de som klarat VP 2021 

En mugg delas ut till de som klarat VP under året 2021. Stort grattis till dem! 

 

 20. Övriga gratulationer  

Avgående ledamöter Kent Rydin och Fredric Borgede avtackas.  

 

21. Mötet avslutas 

Christina Nielsen avslutar mötet och tackar Anna Forsen för ordförandeskapet. 

 

----------------------------------------     ----------------------------------------    

Ordf Anna Forsen                        sekr Ann Blomqvist        

 

----------------------------------------    ---------------------------------------- 

Justerare Anna Järvholm             Justerare Linda Berglund  

 



 

            


