
Årsmöte Vallhundsringen Kolboryds gård den 16 juni 2021
1. Årsmötet öppnas

Ordförande Christina Nielsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna
 

2. Justering av röstlängd
Justering av röstlängd gör i det fall en omröstning behöver göras.
 

3. Val av ordförande för mötet
Stina Risne väljs till mötets ordförande
 

4. Styrelsen anmälan av protokollförare vid mötet
Ann Blomkvist för protokoll under mötet.
 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Anna Forsen och Linda Berglund valdes att justera protokollet tillsammans med
mötets ordförande Stina Risne.
 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än av lokalklubbens medlemmar.
Samtliga närvarande på mötet är medlemmar (närvarande 27 stycken)
 

7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet ansåg att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.
 

8. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet.
 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans och resultaträkning
samt revisionsberättelse.
Utskrifter av verksamhetsberättelsen för år 2020 har publicerats på hemsidan och FB.
Godkänns av mötet. Stina Träff går igenom årsredovisningen med balans- och
resultaträkning.

 
10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa

uppkommen vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkningen fastställdes av årsmötet.
 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Finns inget uppdrag att ta upp.
 

12. Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
 

13. A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Christina N läser upp klubbens verksamhetsplan för 2021-2023. Verksamhetsplanen
godkänd av årsmötet.  
 
13 B Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Rambudgeten godkänd enligt tidigare beslut
 

14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
styrelsens enligt § 8 mom.1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 
Ordförande Christina Nielsen på ett år
Vice ordförande Ann Blomkvist 2020-2022



Vice ordförande Ann Blomkvist 2020-2022
Ledamot Kent Rydin 2020-2022
Ledamot Stina Träff 2020-2022
Ledamot Fredric Borgede 2020-2022
Suppl Mie Schedin fyllnadsval 2021-2022
Suppl Elisabeth Bademo 2021-2023 nyval
 

15. Eventuella övriga val
Finns inga övriga val.
 

16. Val av två revisorer och två revisorsupplanter  enl § 9 i stadgarna.
Revisorer väljs Katia Maines och Anna Järvholm till ordinarie
Suppleant Göran Risne
 

17. Val av valberedning
 
Sammankallande Diana Nordlander fyllnadsval 1 år
Monika Larsson 2 år
Carina Johansson 2 år.
 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Justering av punkterna godkänd.
 

19. Övriga ärenden
a) Vallhundsringens akademi. Fredric går igenom lite om vad som är klubbens

intuition att göra i framtiden. Kursprogrammet läses upp.
 
b) Christina N fortsätter med medlemmarnas önskemål. Kom upp flera nya förslag
Hur ska vi tänka när vi hälsar på hos en djurägare tänk smittskydd. Jennie Lindhagen
kan ha en nöttränings eftermiddag .
 
c)Grönt kort. Mie Schedin pratar om varför och hur vi agerar. Dokumenten finns på
Vallhundsringens sida. Stina Träff går igenom vår vallningspolicy.
 
d) SM - Ann informerar lite om hur det fortskrider
 
e) Förslagen från TK om SM. Tre förslag
Diskussion om hur vi ska få tillbaka en status på SM  7 st alternativ 1, 2 st alternativ 2,
8 st alternativ 3 är medlemmarnas önskemål. Enligt bilaga
 
f) Styrelsen får kolla om GDPR gäller för klubbens medlemmar för att kunna få en
officielll sida när det gäller Grönt kort
g) Gratulationer till de som gått VP 2019 

En mugg delas ut till de som klarat VP under året. Stort grattis till dem!
h) De styrelsemedlemmar som avgår tackas för sin insats med ett litet paket. En

lottring cirkulerade där alla mötesdeltagare fick en lott. Det delas ut extra för dem
som gått VP resten går att köpa. Många fina saker på prisbordet.

20 Mötet avslutas
Stina Risne tackar för sig och avslutar mötet.

 
 

 
 
--------------------------------------------------------               ----------------------------------------------
---------------------
Ordförande Stina Risne   Sekreterare Ann blomkvist
 
 
-------------------------------------------------------               -----------------------------------------------
---------------------

Justerare Anna Forsen                                                           Justerare Linda Berglund



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


