
Årsmöte vid Svenska Hundklubben Uppsala
    2018-02-11

Närvarande: Tommy Östlund, Helen Gustavsson, Kristin Hallqvist, Margareta Wallin, 
Kallen Kappel, Agneta Joelsson, Anita Lundquist, Solveig Rosén, Ing-Marie Skogehall,
Marie Svenberg, Anders Lannergård

§1 Årsmötets öppnas
Ordförande Agneta Joelsson förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Kristin Hallqvist.

§3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Helen Gustavsson.

§4 Val av två mötesjusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokoll 
samt vara rösträknare
Anita Lundquist och Marie Svenberg valdes till justerare att jämte mötesordförande
justera mötesprotokollet.

§5 Fastställande om mötesdagordningen
Mötesdagordningen godkändes. 

§6 Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
Mötet ansågs vara behörigt utlyst då det kallats till på hemsidan, facebook, i Våra 
Hundar samt informerats om vid olika möten. 

§7 Uppläsande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
            Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

§8 Revisorernas berättelse
Anders Lannergård i egenskap som revisor läste upp reivisionsberättelsen.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
            

§10 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner inkomna.

§11 Budgetförslag för kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag för budget 2018 godkändes. 

§12 Val av styrelse-ledamoten
 Nyval vice ordförande på period om 2 år valdes Ing-Marie Skoghall
 Omval kassör på period om 2 år valdes Margareta Wallin
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 Omval sekreterare på period om 2 år valdes Helen Gustavsson

 Till ledamot på period om 2 år valdes Marie Svenberg

 Nyval styrelsesuppleant på period om 1 år valdes Tore Magnusson

 Omval till styrelsesuppleant på period om 1 år valdes Anita Lundquist och 
Jenny Hedenby

§13 Val av revisor samt revisorssuppleant om 1 år
Till revisor valdes Anders Lannergård.
Till revisorssuppleant valdes Kallen Kappel

§14 Val av valberedning 
Frågan lämnas till nya styrelsen.

§15 Två firmatecknare i Uppsalaavdelningen
Ordförande Agneta Joelsson och kassör Margareta Wallin väljs av årsmötet att
var för sig vara firmatecknare för Uppsala lokalklubb.

§16 Beslut om omedelbar justering av § 12 samt § 15
Godkändes.

§17 Övriga frågor
Nytt organisationsnummer. Det nya är 802512-3137

§18 Utdelning av av priser
Inga priser delades ut. Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till klubben 
under detta verksamhetsår.

§19 Mötet avslutas
Mötesordförande tackade och avslutade mötet. 

 

……………………………………..... ………………………………………
Kristin Hallqvist Helen Gustavsson
Mötesordförande Mötessekreterare

………………………………………. ………………………………………
Anita Lundquist Marie Svenberg
Justeringsperson Justeringsperson
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