Årsmöte Vallhundsringen 16/2 2020
Hea Hembygdsgård, Hemsjö
1. Årsmötet öppnas
Ordförande Christina Nielsen öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Justering av röstlängden.
Justering av röstlängden görs i det fall en omröstning behöver göras.
3. Val av ordförande för mötet.
Stina Risne väljs till ordförande för mötet.
4. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Pia Lindberg för protokoll under mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
Lotta Oredsson och Eleonore Blomqvist 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 22 stycken).
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
revisionsberättelsen.
Utskrifter av verksamhetsberättelsen för år 2019 har delats ut samt publicerats på hemsidan och den
godkänns av mötet. Lotta Larsson gick 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
Styrelsen gavs i uppdrag att se över hur förflyttningar av klubbens transporter mellan tävlingar går
till för att spara både tid och pengar. Under året som gått har det planerats och fungerat bättre.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Styrelsen informerar löpande under året om tävlingar, kurser eller andra klubbarrangemang via
hemsida, facebook och/eller mail.
13. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Det finns inga förslag på rambudget.

14. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt
§ 8 mom.1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag är att minska styrelsen till fem (5) ordinarie och två (2) suppleanter vilket
godkänns av mötet.
Ordförande Christina Nielsen - omval 1 år (2021).
Vice Ordförande Ann Blomkvist - nyval 2 år (2022).
Ledamot Kent Rydin – omval 2 år (2022).
Ledamot Stina Träff – 1 år kvar (2022).
Ledamot Fredric Borgede – nyval 2 år (2022).
Suppleant Mie Schedin – 1 år kvar (2021).
Suppleant Sabine Heiden – 1 år kvar (2021).
15. Eventuella övriga val a) Val till SVaK-s fullmäktige den 29/3 2020.
Klubben skall skicka två representanter. Årsmötet beslutar att skicka vår nya ordförande Christina
Nielsen och ger styrelsen i uppdrag att utse en till person.
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Katia Maines och Anna Järvholm valdes till revisorer. Till revisorssuppleant valdes Göran Risne.
17. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Mikael Larsson – 1 år kvar (2021).
Diana Nordlander – 1 år kvar (2021)
Pia Lindberg - nyval 2 år (2022).
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 17.
Mötets deltagare förklarar punkterna ovan som omedelbart justerade.
19. Övriga ärenden
a) tävlingskostnader
Stina Träff informerar om den uppställning som gjorts på kostnader vid varje tävling. Där kan man
enkelt se vad det är som kostar och vilka utgifter (ex. Veterinär) man kan spara pengar på genom att
göra smartare val.
b) intrång på tävling
Årsmötet beslutar att ta bort det valbara högre intrånget (i utbyte mot träningsdag för funktionärer).
Intrång för år 2020 beslutas ligga på 100 kr/start på både får och nöt. Utvärdering på nästa årsmöte.
c) UVK's motion till SVAK
Vallhundsringen stöttar UVK och anser att SVAK måste behandla motionen.
d) SM 2020
Arrangeras av Vallhundsringen, BDVK och sjuhäradsvallarna. Ann Blomkvist informerar om den
arbetsgrupp som startat upp bestående av representanter från varje klubb. En speciell sponsorgrupp
har startats. Ett eget konto för tävlingen kommer att öppnas där alla tre klubbar lägger in en insats.
Vinst eller eventuell förlust skall delas lika av alla tre klubbar. Mer info kommer att läggas ut
löpande via hemsida och sociala medier.
e) Medlemsaktivitet
Styrelsen önskar förslag från medlemmarna på aktiviteter. Skicka ett mejl, lägg en kommentar på
facebook eller meddela styrelsen direkt. Alla förslag välkomnas.

20. Gratulationer till de som klarat VP under 2018.
En fin mugg delades som vanligt ut till de som klarat VP under året. Under året godkändes fjorton
ekipage – elva stycken på får och tre stycken på nöt. Stort grattis!
21. Övriga gratulationer och uppvaktning
De styrelsemedlemmar som avgår tackas för sin insats med lite härliga spa-produkter. En lottring
cirkulerade där alla mötesdeltagare fick en lott. Det delades ut extra för särskilda prestationer under
året och resterande gick att köpa. I prispotten fanns många fina saker.
22. Mötet avslutas.
Stina tackar för sig och avslutar mötet.
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