
 

 

  1  

Protokoll för UVK:s årsmöte söndagen den 10 februari 2019 i Funbo 

 

Mötets öppnande   

Uvk:s ordförande Anna Lundberg öppnade mötet 

§1. Justering av röstlängd 

23 medlemmar närvarade. 

§2. Val av ordförande för mötet  

Lotta Treiberg valdes till ordförande för mötet 

§3. Val av sekreterare för mötet   

Birgitta Ulväng valdes att föra protokollet 

§4. Val av justeringsmän 

Pia Båvegård och Johanna N Johansson valdes att justera protokollet. 

§5. Beslut om närvaro och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar.  

Inga gäster närvarande 

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

Inbjudan gick ut i december via mejl, Facebook och information på hemsidan. Mötet ansåg att det var 

stadgeenligt utlyst. 

§7. Fastställande av dagordning.  

Dagordningen fastställdes. En övrig fråga gällande motioner till Svak läggs till punkt 18. 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom av ordförande Anna Lundberg.  Liisa Söderhaw föredrog balans 

och resultaträkning. En förlust blir det i år pga att några inventarier skrivits av för att de är föråldriga. 

Liisa läste också upp revisorernas berättelse. 
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§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller 

förlust.  

Balans och resultaträkning fastställdes och klubbens förlust läggs till i ny räkning 

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen av föregående 

årsmöte 

Inga särskilda uppdrag lämnades på förra årsmötet. Styrelsen har jobbat på enligt 

verksamhetsplanen. 

§11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Verksamhetsplanen godkändes. Önskemål om kurser och medlemsvård. En fråga om att ”ta hand 

om” våra nya medlemmar väcktes, och det diskuterades hur det skall kunna lösas rent praktiskt. 

§12 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.  

Eva Karlsson föredrog budgetförslaget för 2019. Rambudgeten fastställdes. 

§13. Val av styrelse enligt §8 mom1 i stadgarna  

Post  Namn  Val  Mandatperiod  

Ordförande  Elin Esperi  Nyval 2019 

Ledamot/vice 

ordförande 

Pia Båvegård Omval 2019-2020 

Ledamot  Birgitta Ulväng Ett år kvar 2018-2019 

Ledamot  Leif Johansson Ett år kvar 2018-2019 

Ledamot  Ylva Sundgren Wallin  Omval 2019-2020 

Ledamot  Anna Lundberg Fyllnadsval 2019 

Ledamot  Eva Karlsson Omval 2019-2020 

Suppleant  Anette Stafring  Ett år kvar 2018-2019 

Suppleant  Ida Ivarsson Nyval 2019-2020 

 

Suppleanternas tjänstgörningsordning är följande:   

1. Anette Stafring 2. Ida Ivarsson 

§14. Eventuella övriga val 

Inga för dagen 
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§15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna  

Till ordinarie valdes Liisa Söderhaw och Robert Lönnkvist på 1år 

Till suppleanter valdes Liselotte Johansson och Anna Buckard på 1år 

§16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

Till valberedning: Danne Joelsson har ett år kvar 

Cilla Höglund valdes på ett år. 

Mikael Franzén valdes på två år och sammankallande. 

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16 

Mötet beslutade att omedelbart justera punkt 13–16. 

§18. Övriga ärenden 

-Motion till Svak angående att unghundar ska få starta på unghunds-SM så många gånger de kan så 

länge de uppfyller krav på ålder, resultat osv. Denna motion har redan skickats in och den har redan 

godkänts av Svak.  

-Motion till Svak angående att totala antalet tävlingsstarter skall ändras från förra årets maximala 14 

starter till obegränsat igen som det varit förut, den motionen har också skickats i och antagits av 

Svak. 

Motion till Svak angående tävlingsledarutbildning och fortbildning av tävlingsledare från UVK:s 

styrelse till SVak gicks igenom och kommer att tas upp på deras fullmäktige.  

Svak:s måldiskussionsmöte dagen innan fullmäktige. Då är intresserade medlemmar välkomna, 

representanter från styrelsen kommer att väljas av styrelsen. 

-Till delegater till Svaks fullmäktige utsågs Cilla Höglund, Anna Lundberg, Elin Esperi, Pia Båvegård och 

en till som styrelsen utser. Eva Karlsson reserv. 

§19. Mötets avslutande  

Lotta avslutade mötet. Nya ordföranden Elin tackade för förtroendet och för ett bra möte. 

 

______________________________                                               ___________________________        

Ordförande: Lotta Treiberg                                                                   Sekreterare: Birgitta Ulväng 

 



 

 

  4  

______________________________                                              _____________________________                              

Justerare:  Pia Båvegård                                                                         Justerare: Johanna N Johansson 

 

Prisutdelning och avtackning: 

Cima-staven delades ut till: Karin Molander Danielsson med Dis 

Brassekannan delades ut till: Tammy Silverlycka med Shelli 

Siancupen delades ut till: Helena Nordlund Myhra 

Balderstaven delades ut till: Kent Svartberg med Pike 

Vim-skölden delades ut till: Pia Båvegård med Pen 

Lokeskålen delades ut till: Tammy Silverlycka med Shelli 

Conniebrickan delades ut till: Tammy Silverlycka med Shelli 

 

Styrelsen fick tulpaner, Eva Karlsson och Ylva Sundgren-Wallin fick en välförtjänt gåva för att de varit 

sektionsansvariga i vardera fårsektionen och nötsektionen under året. 

 

 


