
 

PROTOKOLL Årsmöte  
Upplands Vallhundsklubb 9 februari 2020 

Elin Esperi öppnade mötet och hälsade alla välkoma. 

1. Röstlängden justerades, 22 närvarande medlemmar. 

2. Till ordförande för mötet valdes Lotta Treiberg. 

3. Till protokollförare valdes Eva Karlsson.  

4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet valdes Robert Lönnqvist och 
Marianne Nääs. 

5. Beslut om närvaro-och yttranderätt för andra än av lokalklubbens 
medlemmar blev ej aktuellt eftersom alla närvarande var medlemmar. 

6. Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Dagordningen fastställdes. En övrig fråga under punkt 18 anmäldes av 
Emelie Gunnarsson.  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse redovisade med tillägg gällande 
instruktörer att Lena Brundin inte varit instruktör under 2019 samt att 
Hanna Eriksson slutat som instruktör under 2019.  
Tillägg under fårsektionens information att klubben har två medlemmar 
som lyckats ta varsin landslagsplats, de är Johanna N Johansson med Ever 
On Ztill samt Kenth Svartberg med Vallhunden Pike.  
Årsredovisning med balans-och resultaträkning redovisades.  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Revisorernas berättelse presenterades av Robert Lönnqvist. 

9. Balans-och resultaträkning fastställdes. Beslut att uppkommen eller 
förlust överförs i ny räkning. Förlusten ca 12.000kr förklaras med inköp av 
fårgrindar samt renovering av klubbens täckta släpvagn. 

10. Styrelsen hade  inga uppdrag från föregående årsmöte.  

11. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.  

12. A. Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes. 
 B. Styrelsens förslag till rambudget godkändes.  

13.Val av styrelse: 
Ordförande: Elin Esperi 1 år  
Vice ordförande: Pia Båvegård 1 år  
Ordinarie ledamöter 
Birgitta Ulväng 2 år 
Anna Lundberg 2 år 
Ulf Carlsson 2 år  
Suppleant 1: Björn Mattsson 1 år fyllnadsval 
Suppleant 2: Anette Stafring 2 år 
 
Kvarstår från föregående val 
Eva Karlsson 1 år kvar  
Ylva Sundgren Wallin 1 år kvar  

14.Inga övriga val men styrelsen fick förslag på delegater till SVAKs 
fullmäktige där klubben får representeras med 5 medlemmar. 
Elin Esperi, Ylva Sundgren Wallin, Eva Karlsson, Robert Lönnqvist, Cilla 
Höglund, Ulf Carlsson  

15.Val av två revisorer: Robert Lönnqvist och Staffan Höglund 
Val av revisorsuppleanter: Liselotte Johansson och Anna Buckard 



16.Val av valberedning  
Tina Brottman valdes på 1 år som sammankallande 
Frida K Jansson valdes på 2 år 
Mikael Franzén har 1 år kvar  

17.Beslutades om omedelbar justering av punkterna 13 --16.  

18.Emelie Gunnarsson frågar hur det går till att arrangera kurs i nötvallning. 
Mötet föreslog att kontakta en SVAK-instruktör samt att använda 
klubbens kanaler för att annonsera kursen. Det kom även fram 
information under mötet att SVAKs UBK planerar en utbildning av 
nötinstruktörer.  
 
Inga övriga ärenden hade anmälts av styrelsen. 
 
Styrelsen informerade om den motion som inlämnats till SVAK angående 
revidering av nuvarande försäkring av tävlingsdjur.  

19.Mötets ordförande tackade de närvarande samt avslutade mötet. 

Protokollförare       Ordförande 

Eva Karlsson       Lotta Treiberg 

Justerare        Justerare 

Robert Lönnqvist      Marianne Nääs 


