
Vallhundsringen organisations nr 802510-7437  

Protokoll för Vallhundsringens årsmöte den 12 mars, 2023  

på Kolborydsgård Lerum 

  

Årsmötet öppnas av ordföranden Christina Nielsen som hälsar alla välkomna. 

Men anledningar av Maj Andreassons bort gång höll vi en tyst minut. 

 

1. Justering av röstlängd.   

 

2. Val av ordförande för mötet. Mötet valde Anna Forsén. 

 

3. Styrelsen anmäler Linda Berglund som mötets protokollförare. 

 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets 

ordförande ska justera protokollet. Mötet väljer Ann Söderstrand och Marie 

Björk.    

 

5. Beslut  om närvaro- och yttranderätt för andra än lokalklubbens medlemmar. 

 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Svar ja 

 

7. Fastställande av dagordningen. 

 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse. Mötet godkände handlingarna. 

   

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vint och förlust.  



10.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givet till styrelsen.  

uppdrag. Styrelsen gavs inga uppdrag föregående årsmöte. 

 

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beviljande styrelsen 

ansvarsfrihet.  

 

12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. Mötet godkände 

verksamhetsplanen 

B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Vallhundsringen har ingen 

rambudget 

 

13. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter samt suppleanter i 

styrelsen enligt §8 mom.1 

Samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Suppleanterna i 

styrelsen för Vallhundsringen bjuds alltid in till alla styrelsemöterna. 

 

Mötet väljer: 

ordföranden: Marie Schedin, nyval   2023-2024 

vice ordföranden: Ann Blomkvist, 1 år kvar 2022-2024 

ledamot: Stina Träff , 1 år kvar  2022-2024 

ledamot: Elisabeth Bademo, omval   2023-2025 

ledamot: Emelie Magnusson, nyval  2023-2025 

suppleant Linda Berglund, 1 år kvar  2022-2024 

suppleant Jennie Lindhagen, nyval  2023-2025 

 

14.  Eventuella övriga val. Mötet beslutade inte om något annat val 

 

15.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar. 

Mötet väljer, Sandra Andersson och Sanna Nilsson till revisorer samt 

Annelie Gärdmark och Annie Hallberg till revisorssuppleanter. 

 

16. Val av valberedning.                                           -                                            

Mötet väljer:                                                                                         

sammankallande Katja Maines nyval   2023-2024                                                 



Christine Smith, 1 år kvar   2022-2024                                                                                           

Anna Forsén nyval    2023-2025 

 

 

17.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.  

 

18.  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 

veckor före ordinarie årsmöte, anmälts till styrelse. 

 

Val av två representanter och en ersättare till SvAKs digitala 

fullmäktigemöte den 26 mars 2023.  

Möter väljer Marie Schedin samt Linda Berglund, ersättare Sanna Nilsson.  

 

SvAK har bett lokalklubbarna att ta ställning till om medlemstidningen 

Omkring skulle digitaliseras eller fortgå i tryckt form.  

Med en klar majoritet röstade mötets deltagare för en digitalisering av 

medlemstidningen Omkring. 

Gratulationer till de som klarat VP, alla som fått godkända vallhundar under 

2022 gratulerades med varsin mugg, klubben önskar stort grattis och lycka 

till! 

Avgående ordföranden Christina Nielsen och avgående ledamot Sandra 

Andersson avtackades. 

 

19.  Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

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

Ordförande Anna Forsén  Protokollförare Linda Berglund 

 

 

 

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

Justeringsman  Ann Söderstrand Justeringsman Marita Björk 


