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PROTOKOLL ÅRSMÖTE  

2022-05-28 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande Lena Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av ordförande vid årsmötet 

Till ordförande att leda dagens årsmöte valdes Eva Lejdbrandt. 

 

§3 Val av sekreterare vid årsmötet 

Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Ingrid Olsson. 

 

§4 Justering av röstlängd 

Vid justering av röstlängd befanns 14 medlemmar röstberättigade. (bilaga 1) 

 

§5 Fastställande av dagordning 

Dagordning kunde fastställas i befintligt skick. 

 

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Bertilsson och Elisabet Kinnby. 

 

§7 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

Ingrid Olsson upplyser om att kallelse till årsmötet varit publicerat på facebook, på hemsidan 

och i Släthåret nr 1/2022. 

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst. 

 

§8 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlem 

Årsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt för en närvarande icke medlem i klubben. 

 

§9 Föredragning av verksamhetsberättelser 2020 och 2021 inkl Avelskommitté 

(bilaga 2,3) 

Verksamhetsberättelserna föredrogs en och en av sittande ordförande, och inga kommentarer 

eller frågor framkom.  

Årsmötet godkände verksamhetsberättelserna 2020 och 2021, som därefter lades till 

handlingarna. 

 

§10 Föredragning av räkenskaper 2020 och 2021, fastställande av reseersättning för 

styrelsen (bilaga 4,5) 

Räkenskaperna föredrogs av sittande ordförande, och kassör Ulrika Karlsson fyllde på med 

förtydligande. 

På klubbens konto fanns 2021-12-31 71 242:05 kr, och årets resultat är 9 573:15 kr.  
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Fastställande av reseersättning för styrelsen 

Styrelsen föreslår reseersättning med 18:50 kr/mil för styrelsen, detta för att undvika krav på 

arbetsgivaravgifter m m. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.  

 

§11 Revisorernas berättelser 2020 och 2021 (bilaga 6,7) 

Sittande ordförande läste upp revisionsberättelserna. 

Årsmötet godkände revisionsberättelserna, som lades till handlingarna. 

 

§12 Fastställande av balans- och resultaträkning, samt fastställande av fördelning av 

vinst eller täckande av förlust 

Balans- och resultaträkning lästes igenom, och kunde därefter fastställas. 

Årsmötet fastställer att årets resultat överförs i löpande räkning. 

 

§13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§14 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2022 (bilaga 8,9)  

Verksamhetsplan och budget lästes igenom, och godkändes av årsmötet. 

 

§15 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 

Efter diskussion beslutas att medlemsavgifterna för nästkommande verksamhetsår ska vara 

oförändrade. 

 

§16 Förslag på styrelse, revisorer och revisorssuppleant (bilaga 10) 

Då ingen från valberedningen fanns närvarande lästes förslagen upp. 

 

§17 Val av ordförande för verksamhetsåret 

Till ordförande för verksamhetsåret omvaldes Lena Bertilsson på 1 år. 

 

§18 Val av ordinarie ledamöter samt suppleanter för verksamhetsåret 

Till ordinarie ledamöter valdes: 

Ingrid Olsson fyllnadsval på 1 år 

Ulrika Karlsson fyllnadsval på 1 år 

Ylva Edgren nyval på 2 år 

Susanne Streltzer omval på 2 år 

Till 1:e suppleant valdes Ann Hunt nyval på 2 år 

Till 2:e suppleant valdes Elisabet Kinnby nyval på 1 år 

 

§19 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 

Till revisorer för verksamhetsåret omvaldes Charlotta Mellin och Lennart Ståhle på 1 år.  

Platsen som revisorssuppleant får lämnas vakant, då inga namnförslag inkom. 

 

§20 Utseende av valberedning 

Till sammankallande i valberedningen på 2 år valdes Lotta Fogelström. 

Till övriga ledamöter valdes på 2 år Krister Olander Lindblom, och på 1 år Helena Peterzéns. 

 

§21 Beslut om omedelbar justering för §17 - §20 (bilaga 11) 

Årsmötet beslutar §17-§20 för omedelbart justerade. 

Justeringsmännen signerar bilagan. 
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§22 Motioner 

Proposition angående skänkt medlemskap  

Medlem undrar över hur många medlemmar som blir kvar av de som fått skänkt medlemskap. 

Kassör Ulrika Karlsson upplyser om att över 53% av de som blev medlemmar 2020, även 

återkom 2021. Hur det ser ut för 2022 vet vi inte i dagsläget, men ska kollas upp. 

Efter diskussion beslutar årsmötet att skänkt medlemskap återinförs.  

  

§23 Övriga ärenden 

Jaktkommitté/kontaktperson 

Styrelsen informerar årsmötet om att man i flera år aktivt försökt få åtminstone en 

kontaktperson för jakt, då ingen i styrelsen sitter på den kompetensen just nu, och det känns 

väldigt otillfredsställande i en jakthunds ras. 

Förslag kom upp att man kan skicka ett informationsbrev till samtliga jakthundsuppfödare. 

Styrelsen noterar denna information. 

 

Utdelning av diplom och priser till ÅRSBÄSTAHUNDARNA 

Endast tävling om ÅRETS JAKTFOX och ÅRETS VILTSPÅRFOX har varit igång under 

2021 på grund av pandemin. Ingen av vinnarna var på plats, så diplom och priser för sändas 

till dem. Båda vinnarna fick en varm applåd av årsmötet. 

 

Avtackning: 

Helena Peterzéns, Lotta Fogelström och Susanne Kryhl avtackades för sitt styrelsearbete med 

varsin fin blomgrupp.  

 

§24 Mötet avslutas 

Ordförande Lena Bertilsson tackade årsmötet för förnyat förtroende, och avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet                                                         Justeras 

 

 

 

 

Ingrid Olsson                                                            Eva Lejdbrandt                 

Sekreterare för årsmötet                                           Ordförande för årsmötet 

 

 

 

 

Lena Bertilsson                                                        Elisabet Kinnby 

Justeringsman                                                          Justeringsman 
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PROTOKOLL ÅRSMÖTE  


2022-05-28 


 


§1 Mötet öppnas 


Ordförande Lena Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 


 


§2 Val av ordförande vid årsmötet 


Till ordförande att leda dagens årsmöte valdes Eva Lejdbrandt. 


 


§3 Val av sekreterare vid årsmötet 


Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Ingrid Olsson. 


 


§4 Justering av röstlängd 


Vid justering av röstlängd befanns 14 medlemmar röstberättigade. (bilaga 1) 


 


§5 Fastställande av dagordning 


Dagordning kunde fastställas i befintligt skick. 


 


§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 


Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Bertilsson och Elisabet Kinnby. 


 


§7 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 


Ingrid Olsson upplyser om att kallelse till årsmötet varit publicerat på facebook, på hemsidan 


och i Släthåret nr 1/2022. 


Årsmötet befanns vara behörigt utlyst. 


 


§8 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlem 


Årsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt för en närvarande icke medlem i klubben. 


 


§9 Föredragning av verksamhetsberättelser 2020 och 2021 inkl Avelskommitté 


(bilaga 2,3) 


Verksamhetsberättelserna föredrogs en och en av sittande ordförande, och inga kommentarer 


eller frågor framkom.  


Årsmötet godkände verksamhetsberättelserna 2020 och 2021, som därefter lades till 


handlingarna. 


 


§10 Föredragning av räkenskaper 2020 och 2021, fastställande av reseersättning för 


styrelsen (bilaga 4,5) 


Räkenskaperna föredrogs av sittande ordförande, och kassör Ulrika Karlsson fyllde på med 


förtydligande. 


På klubbens konto fanns 2021-12-31 71 242:05 kr, och årets resultat är 9 573:15 kr.  


 


 







Fastställande av reseersättning för styrelsen 


Styrelsen föreslår reseersättning med 18:50 kr/mil för styrelsen, detta för att undvika krav på 


arbetsgivaravgifter m m. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.  


 


§11 Revisorernas berättelser 2020 och 2021 (bilaga 6,7) 


Sittande ordförande läste upp revisionsberättelserna. 


Årsmötet godkände revisionsberättelserna, som lades till handlingarna. 


 


§12 Fastställande av balans- och resultaträkning, samt fastställande av fördelning av 


vinst eller täckande av förlust 


Balans- och resultaträkning lästes igenom, och kunde därefter fastställas. 


Årsmötet fastställer att årets resultat överförs i löpande räkning. 


 


§13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 


Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 


 


§14 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2022 (bilaga 8,9)  


Verksamhetsplan och budget lästes igenom, och godkändes av årsmötet. 


 


§15 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 


Efter diskussion beslutas att medlemsavgifterna för nästkommande verksamhetsår ska vara 


oförändrade. 


 


§16 Förslag på styrelse, revisorer och revisorssuppleant (bilaga 10) 


Då ingen från valberedningen fanns närvarande lästes förslagen upp. 


 


§17 Val av ordförande för verksamhetsåret 


Till ordförande för verksamhetsåret omvaldes Lena Bertilsson på 1 år. 


 


§18 Val av ordinarie ledamöter samt suppleanter för verksamhetsåret 


Till ordinarie ledamöter valdes: 


Ingrid Olsson fyllnadsval på 1 år 


Ulrika Karlsson fyllnadsval på 1 år 


Ylva Edgren nyval på 2 år 


Susanne Streltzer omval på 2 år 


Till 1:e suppleant valdes Ann Hunt nyval på 2 år 


Till 2:e suppleant valdes Elisabet Kinnby nyval på 1 år 


 


§19 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 


Till revisorer för verksamhetsåret omvaldes Charlotta Mellin och Lennart Ståhle på 1 år.  


Platsen som revisorssuppleant får lämnas vakant, då inga namnförslag inkom. 


 


§20 Utseende av valberedning 


Till sammankallande i valberedningen på 2 år valdes Lotta Fogelström. 


Till övriga ledamöter valdes på 2 år Krister Olander Lindblom, och på 1 år Helena Peterzéns. 


 


§21 Beslut om omedelbar justering för §17 - §20 (bilaga 11) 


Årsmötet beslutar §17-§20 för omedelbart justerade. 


Justeringsmännen signerar bilagan. 


 







§22 Motioner 


Proposition angående skänkt medlemskap  


Medlem undrar över hur många medlemmar som blir kvar av de som fått skänkt medlemskap. 


Kassör Ulrika Karlsson upplyser om att över 53% av de som blev medlemmar 2020, även 


återkom 2021. Hur det ser ut för 2022 vet vi inte i dagsläget, men ska kollas upp. 


Efter diskussion beslutar årsmötet att skänkt medlemskap återinförs.  


  


§23 Övriga ärenden 


Jaktkommitté/kontaktperson 


Styrelsen informerar årsmötet om att man i flera år aktivt försökt få åtminstone en 


kontaktperson för jakt, då ingen i styrelsen sitter på den kompetensen just nu, och det känns 


väldigt otillfredsställande i en jakthunds ras. 


Förslag kom upp att man kan skicka ett informationsbrev till samtliga jakthundsuppfödare. 


Styrelsen noterar denna information. 


 


Utdelning av diplom och priser till ÅRSBÄSTAHUNDARNA 


Endast tävling om ÅRETS JAKTFOX och ÅRETS VILTSPÅRFOX har varit igång under 


2021 på grund av pandemin. Ingen av vinnarna var på plats, så diplom och priser för sändas 


till dem. Båda vinnarna fick en varm applåd av årsmötet. 


 


Avtackning: 


Helena Peterzéns, Lotta Fogelström och Susanne Kryhl avtackades för sitt styrelsearbete med 


varsin fin blomgrupp.  


 


§24 Mötet avslutas 


Ordförande Lena Bertilsson tackade årsmötet för förnyat förtroende, och avslutade årsmötet. 


 


Vid protokollet                                                         Justeras 


 


 


 


 


Ingrid Olsson                                                            Eva Lejdbrandt                 


Sekreterare för årsmötet                                           Ordförande för årsmötet 


 


 


 


 


Lena Bertilsson                                                        Elisabet Kinnby 


Justeringsman                                                          Justeringsman 
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