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Vit herdehundklubb
Protokoll fört vid Vit herdeundklubbs digitala årsmöte lördagen den 26 mars 2022
Det digitala årsmötet hölls via Zoom och spelades in i sin helhet för att ha som stöd vid skrivning av
protokoll samt för omedelbar justering av § 18–20, se § 21. Inspelningen får inte publiceras på
något sätt.
§1 Mötets öppnande
Kristina Ringel hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade detsamma för öppnat.
§2 Justering av röstlängden
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Av de 18 närvarande befanns alla vara röstberättigade medlemmar.
Vid §22 lämnar Maria Wägner mötet.
§3 Val av ordförande för mötet
Till årsmötesordförande valdes Annette Andersson.
§4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Rasklubbsstyrelsen anmälde Annika Eriksson som protokollförare.
§5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden skall
justera protokollet
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Linda Johansson och Mats Ringel, att tillsammans
med mötesordförande Annette Andersson justera protokollet.
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt/rösträtt förutom av rasklubbens medlemmar och av
personer.
Enligt paragraf 7 moment 2 närvarorätt så beslöt årsmötet att följande personer har rätt att närvara
med yttranderätt; mötesordförande Annette Andersson och mötessekreterare Annika Eriksson.
Beslutades av årsmötet att båda har närvaro- och yttranderätt.
§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Medlemmarna har kallats till mötet enligt SBK’s stadgar paragraf 7 moment 1, via hemsidan och
Facebooksida samt att årsmöteshandlingarna funnits i tid på hemsidan.
Kallelse har även gått ut via mejl till alla medlemmar.
Medlem undrar varför man inte skrivit en påminnelse i sociala medier angående anmälan till
årsmötet. Kanske mer medlemmar kunde ha deltagit.
Styrelsen tackar för synpunkterna och tar med dessa till nästa år.
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
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§8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes av mötesdeltagarna.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och resultaträkning, samt
revisorernas berättelse för 2020
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A) Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag från föregående årsmöte.
Camilla Leitls efternamn har blivit felstavat, styrelsen uppdaterar i dokumentet.
B) Balans- och resultaträkning: Kassör Conny Ohlsson redogjorde för balans- och
resultaträkning.
C) Revisorernas berättelse: Mötesordförande Annette Andersson föredrog revisorernas
yttrande som rekommenderade ansvarsfrihet.
Därefter lades resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse till handlingarna.
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
för 2020
Styrelsen föreslår att resterande del av uppkommen vinst överförs i ny balansräkning 2021.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§11 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut, balans- och resultaträkning, samt
revisorernas berättelse för 2021
A) Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag från föregående årsmöte.
Camilla Leitls efternamn har blivit felstavat, styrelsen uppdaterar i dokumentet.
I verksamhetsberättelsen så saknar man namnen på de som deltagit på de olika
konferenserna, på grund av GDPR. En kompromiss är att skriva ut de poster som deltagit, till
exempel ordförande, vice ordförande eller ledamot etcetera.
Styrelsen får i uppdrag att uppdatera med posterna på de i styrelsen som deltagit i de olika
konferenserna.
Styrelsen ombeds även uppdatera på sida 3, avsnittet 21 september om att klubben har
startat upp ett avelsarbete kring rasens inavelsgrad och arbetet kommer fortgå under 2022.
B) Balans- och resultaträkning: Kassör Conny Ohlsson redogjorde för balans- och
resultaträkning.
C) Revisorernas berättelse: Mötesordförande Annette Andersson föredrog revisorernas
yttrande som rekommenderade ansvarsfrihet.
Därefter lades resultaträkning, balansräkning och revisorernas berättelse till handlingarna.
§12 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
för 2021.
Styrelsen föreslår att uppkommen vinst överförs i ny balansräkning 2022.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
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§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2020 och 2021
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
§14 Beslut om rambudget för verksamhetsår 2022 och 2023 (preliminär)
Conny Ohlsson föredrog rambudgeten.
Årsmötet fastställde rambudgeten för 2022 och preliminärt 2023.
§15 Beslut om medlemsavgift enligt §4.
Årsmötet beslutade att ha fortsatt oförändrad medlemsavgift 2023.
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§16 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022
Medlem föreslår att man ska ta bort klubbens MH/MT tillfällen för att bespara klubbens
egenutbildade figuranter samt spara pengar. Styrelsen tackar för synpunkten men avser att fortsätta
genomföra MH/MT i klubbens regi.
Årsmötet fastställde den framlagda verksamhetsplanen.
§17 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit in i tid enligt stadgarna §7 Moment 5.
§18 Val av styrelse enligt valberedningens förslag samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Till Ordförande valdes

Kristina Ringel, omval 1år

Till Sekreterare valdes
Till Ledamot valdes

Linda Johansson, omval 2år
Hanna Wallinder, omval 2år
Daniella Martinsson, omval 2 år
Jill Adolfsson, fyllnadsval 1år

Noterades att följande ledamöter har 1 år kvar på mandattiden
Vice ordförande Susanne Sohlberg
Kassör Conny Ohlsson
Suppleant Therese Flodin
Till suppleanter valdes

Anna-Lena Lindström, nyval 2år

Suppleanternas tjänstgöringsordning fastställdes enligt följande:
1. Anna-Lena Lindström
2. Therese Flodin
3.
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§19 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till revisorer valdes

Sophie Eklund, omval 1år
Maria Wägner, nyval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes Mija Ahlström, nyval 1år
§20 Val av valberedning
Till valberedning valdes

Jenny Sjödin som sammankallande, nyval 1 år
Margareta Westlin, nyval 2 år
Hilda Björkman, fyllnadsval 1 år
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§21 Beslut om omedelbar justering av punkterna 18–20
Årsmötet beslutade digitalt om omedelbar justering av punkterna 18–20. Mötet är dessutom inspelat
för dokumentation
§22 Övriga Ärenden
Maria Wägner lämnar mötet.
Charlotte Barvestad frågar hur man fått fram inavelsgraden i rasen. Strax över 300 hundar hade
testats när kartläggningen börjades. 194 hundars DNA-test har skickats in ett samlat dokument för
att om möjligt få en så kallad Breed Report från DNA-företaget.
Hon undrar även om motionen som styrelsen skickat in till SBKs kongress vilket det står styrelsen fritt
att göra.
Videon från föreläsningen 26/1 kommer att bli tillgänglig som planerat så fort det tekniska är löst
kring lösenord.
§23 Mötets avslutande
Annette Andersson överlämnade ordet till omvalde ordföranden Kristina Ringel som avslutade mötet
med att tacka av avgående styrelsemedlemmar.

Vid protokollet:…………………………………………………………….

Annika Eriksson, mötessekreterare

Justeras:………………………………………………………………..……

Annette Andersson, mötesordförande

Justeras:…………………………………………………………………….

Linda Johansson

Justeras:…………………………………………………………………….

Mats Ringel
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