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ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR 2023 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Vit herdehundklubbs ordförande Kristina Ringel hälsade de närvarande varmt 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 10 st. röstberättigade 
medlemmar närvarande (Bilaga 1). 

 
§ 3. Val av mötesordförande 

Kristina Ringel presenterade valberedningens förslag på mötesordförande för 
årsmötet, Kjell Andersson.   
 
Årsmötet beslutade att välja Kjell Andersson till ordförande för årsmötet.  
Kjell Andersson tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 
§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare 

Anmäldes att styrelsen utsett Linda Johansson till protokollförare under årsmötet. 
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet.  
 

Årsmötet beslutade att utse Susanne Sohlberg och Emma Johansson till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 

Medlemsmöte Moment 2 i normalstadgarna 
 

Mötesordförande har yttranderätt men inte rösträtt.  
 
 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Styrelsen för Vit herdehundklubb anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt 
normalstagarna för rasklubb, nivå 1 inom Svenska Brukshundklubben. Utlysning 
har skett genom publicering på hemsidan och sociala medier samt genom utskick 
via mail till medlemmarna den 28 december 2022.  

 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 
§ 8. Fastställande av dagordningen 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 
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§ 9. Genomgång av: 
a. styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 

och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom.   
RAS-revidering för 2020 - 2021 är färdigställd i dagarna, en av de saker som 
ingick i verksamhetsplanen från föregående år.   

 
b. rasklubbens kassör Conny Olsson redogjorde för året 2022 kostnader i 

balans- och resultaträkningen. 
Årsmötet godkänner den finansiella sammanställningen, balans och 
resultaträkning.  

 
c. revisionsberättelsen för 2022 föredrogs av kassören i frånvaro av revisorer.  
 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 

 
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och 
resultaträkningarna per den 31 december 2022.  
 
Årsmötet beslutade att förlusten övergår i ny årets räkning.  

 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja 
rasklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2022. 

 
§ 12. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. Ordförande Kristina Ringel presenterar verksamhetsplan för 2023 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret, 
c. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för närmast kommande 

verksamhetsår, dvs. medlemsavgift för: 
i. ordinarie medlem 
ii. familjemedlem och 
iii. utlandsmedlem 

Rasklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade. 
 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12  
 
Årsmötet beslutade att punkt 12 godkänns.   
 
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Samtal angående hur vi kan bibehålla och rekrytera nya medlemmar fördes. Inget 
beslut togs av årsmötet på denna punkt.  
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§ 15. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 rasklubbsstyrelse Moment 1 i 

normalstadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
Hilda Björkman, sammankallande i valberedningen berättade om valberedningens 
förslag och hänvisade till presentationerna som publicerats i årsmöteshandlingar av 
de föreslagna kandidaterna.  
 
a. Val av rasklubbsordförande (1 år) 

Valberedningen föreslog Kristina Ringel omval av 1 år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Kristina Ringel till ordförande för en tid av ett år. 
 

b. Val av vice ordförande (2 år) Valberedningen föreslog nyval av Linda Johansson. 
 
Årsmötet beslutade att välja Linda Johansson till vice ordförande för en tid av två 
år. 
 

c. Val av sekreterare (1 år) 
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Emma Johansson för en tid av ett år.  
 
Årsmötet beslutade att välja Emma Johansson till sekreterare för en tid av ett år. 
 

d. Val av kassör (2 år)  
Valberedningen föreslog nyval av Krista Luukkonen. 
 
Årsmötet beslutade att välja Krista Luukkonen till kassör för en tid av två år. 
 
 

e. Val av ledamöter (2 år) 
Valberedningen föreslog: 
 
Therese Flodin för nyval på 2 år. Detta då valberednings initial förslag av Jill 
Adolfsson ändrats då Jill lämnat återbud kort tid innan årsmötet.   
 
Årsmötet beslutade att välja Therese Flodin till ordinarie ledamöter för en tid av 
två år. 
 
 

f. Val av suppleanter (2 år) 
Valberedningen föreslog: 
 
Sara Mååg för nyval på 2 år.  
 
Årsmötet beslutade att välja Sara Mååg till suppleant för två år. 
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Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:  
 
1. AnnaLena Lindström 
2. Sara Mååg 
 
Information avseende övriga styrelsemedlemmar:  
Ledamot Daniella Martinsson har 1 år kvar.  
Ledamot Hanna Wallinder har 1 år kvar.  
Suppleant Anna-Lena Lindström har 1 år kvar. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 Räkenskaper och revision i 
normalstadgarna 

Valberedningen föreslog till val av revisorer samt revisorssuppleant för en tid av ett 
år:  
 
Ordinarie  Sophie Eklund omval  1 år  
Ordinarie  Maria Wägner nyval  1 år  
Suppleant  Mija Ahlström omval  1 år   
 
Årsmötet beslutade att välja Sophie Eklund och Maria Wägner till ordinarie revisorer 
för en tid av ett år, samt Mija Ahlström till revisorssuppleant för en tid av ett år. 

 
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna 

 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

 
  Hilda Björkman sammankallande  1 år kvar 
 Margareta Westin  ordinarie   1 år kvar 
 Anneli Löf   ordinarie   nyval 2 år 
 

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17 
 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15–17, se Bilaga 2. 
 

§ 19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13 

 Förelåg inga förslag eller motioner. 
 
 
§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

Förslag om att årsmötet hädanefter kommer att hållas digitalt.  
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§ 21. Mötets avslutande. 

Mötesordförande Kristina Ringel tackade de närvarande för visat intresse och 
förklarar mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet:   Mötesordförande: 
 
Linda Johansson  Kjell Andersson 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
Susanne Sohlberg  Emma Johansson 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 

 


