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Protokoll fört vid Svenska hundfreestyleklubbens  
                   Årsmöte 2016-02-20 

 
Mötets öppnande. 
Ordförande Maria Weinehall hälsade alla närvarande välkomna och förklarade 
Årsmötet öppnat. 

 
 
1. Upprop och fastställande av röstlängden. 
    Röstlängden justerades utifrån medlemslistan. Närvarande röstberättigade fastställdes till 24 personer. 
 
2.  Val av ordförande för årsmötet. 
     Till ordförande för mötet föreslogs och valdes Margareta Löfgren 
 
3.  Anmälan av styresens val av sekreterare för årsmötet. 
     Styrelsen anmälde Kerstin Eklund som protokollförare för årsmötet. 
 
4. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 
    justera protokollet. 
    Karin Schylberg och Linn Aasen valdes som protokolljusterare samt rösträknare.  
 
5. Beslut om närvaro – och yttranderätt förutom klubbens medlemmar. 
    Årsmötet medgav närvaro-och yttranderätt för de personer som inte är medlemmar i klubben. Dessa   
    välkomnades varmt att skyndsamt lösa medlemskap i klubben. 
 
6. Frågan om Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
     Sekreteraren redogjorde för hur mötet blivit utlyst. Kallelsen lades ut på klubbens hemsida 15-11-15. 
     Samtliga medlemmar har fått kallelsen per mail eller post i början av januari. 
 
7. Fastställande av dagordningen. 
     Mötet godkände dagordningen. 
 
8. Behandling av styrelsens årsredovisning med balans-och resultaträkning samt revisorns berättelse. 
    Ovanstående handlingar genomgicks utan anmärkning och lades sedan till handlingarna. 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 
    Mötet beslutade att fastställa föreliggande balans-och resultaträkning och att uppkommen vinst  
    balanseras i ny räkning. 
 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
       Redogjordes för hur styrelsen hanterat uppdraget att se över SM och dess genomförande.  
       Ett flertal platser har genomlysts och styrelsen har funnit att de ”arenor” som finns att tillgå, med  
       den miljö klubben vill kunna erbjuda SM deltagarna endast finns på Stockholms Hundmässa  
       och på My Dog. SM genomförs på Stockholms Hundmässa även fortsättningsvis(under förutsättning av  
       vi får tillåtelse från SKK)Vart 4:e år genomförs SM på My Dog( NM på Sthlms Hundmässa). 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
       Denna fråga besvarades med ett enhälligt ja.  
   A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
        Tillstyrktes 
  B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
       Tillstyrktes 
  C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 2017. 
       Medlemsavgiften höjs till 225kr from 201-01-01  
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12.Beslut om antal ledamöter samt val av ordinarie ledamöter i styrelsen enligt §8 samt beslut om  
       suppleanternas tjänstgöringsordning. 
      I. Val av ordförande på 1 år: Johanna Lehman, nyval  
      II. Val av ledamöter för en tid av 2 år: Inger Hillskog Roth, omval, Margareta Löfgren, omval, My  
           Johansson, nyval, Alexandra Karlsson, fyllnadsval 1 år. 
     III. Val av suppleanter för en tid av 1 år: Maria Weinehall (1:e suppleant), Ulrika Sievertsson-Nelzén, (2:e  
           suppleant), Tomas Löfgren (3:e suppleant), Lovisa Martinsson(4:e suppleant). 
     IV. Val av revisor: Rolf Gustavsson 
      V. Val av revisorsuppleant: Karin Brattfjord 
 
13.  Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
        Valberedning: Anette Wallin, sammankallande 1 år, Karin Prytz ledamot, 2 år, Anna Grahn ledamot 2 år. 
 
14. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-13 
       Årsmötet beslutar att genomförda val, samt beslut om tjänstgöringsordning för suppleanter i  
       punkt 12-13  ska förklaras som omedelbart justerade. 
 
15. Inkomna motioner 
  
       Motion från medlemar angående Hundaktiv. Motionärerna önskar uppdra åt styrelsen att se över  
       olika alternativ till ett väl fungerande tävlingsprogram. 
       Styrelsens svarar att då uppfattningen sedan länge varit att klubben behöver ett nytt  
        tävlingsprogram, så jobbar styrelsen redan med frågan. Arbete kommer att fortgå till dess att frågan är     
        löst. 
        Styrelsen anser därmed frågan besvarad och föreslår mötet att avslå yrkandet i sin helhet 
        Beslut: Årsmötet beslutar at avslå motionen. 
 
16. Mötets avslutande 
       Mötesordförande Margareta Löfgren överlämnar mötet till SHFKs klubbens nyvalda ordförande 
       Johanna Lehman, som förklarar mötet avslutat. 
        
  
                  
 
 
                            
 
______________________________           __________________________________ 
Margareta Löfgren  Kerstin Eklund 
Ordförande   Sekreterare 
 
______________________________             _________________________________ 
Karin Schylberg   Linn Aasen ,  
Justerare   Justerare 


