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Årsmöte   

Upplands Vallhundsklubb 14 februari 2021 

 

 

 Ordförande öppnar mötet. 
 Elin Esperi öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

 

§1. Justering av röstlängden. 

Röstlängden justerades, 32 närvarande medlemmar. 

 

§2. Val av ordförande för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Karin Molander Danielsson. 

 
§3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet. 

Till protokollförare valdes Birgitta Ulväng. 

 

§4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande 

skall justera protokollet. 

Till justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 

protokollet valdes Robert Lönnqvist och Helena Jansson. 

 

 
§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än av lokalklubbens medlemmar. 

En medlem och en gäst har anslutit till mötet så nu är 34 st. närvarande varav 33 medlemmar. En 

deltagare som inte är medlem finns med på mötet, gästen har yttranderätt men ej rösträtt. 

 
§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Det konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Ett vykort med kallelse skickades ut till alla 

medlemmar i god tid innan mötet och därefter har massmail till alla medlemmar gått ut med alla 

möteshandlingar. Allt har också funnits tillgängligt på hemsida och via klubbens Facebooksida. 

 



 
§7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. Under paragraf 18 Övriga ärenden vill styrelsen informera mötet om 

motionen som styrelsen skrivit till SVaK, Lise-Lotte och Martina har lite information och styrelsen 

vill ha in förslag på delegat till SVaK:s fullmäktige. 

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

revisorernas berättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades. 

Årsredovisning med balans-och resultaträkning redovisades.  

Revisorernas berättelse presenterades av Robert Lönnqvist. 

 

§9. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 

Balans-och resultaträkning fastställdes. Beslut att uppkommen förlust överförs i ny räkning. 

Förlusten ca 2 000 kr förklaras med att det pga Coronapandemin varit så få tävlingar och aktiviteter 

mm. 
 

§10.  Styrelsens rapport om det uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
 Styrelsen hade inga uppdrag från föregående årsmöte. 

§11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§12.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes. 

 Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
 Styrelsens förslag till rambudget godkändes. 

 
§13.  Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen    

 enligt §8 mom. 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 
 Ordförande: Charlotta (Lotta) Treiberg Nyval 1 år 
 Vice ordförande: Eva Karlsson Nyval 2 år 
 Ordinarie ledamöter: 
 Anette Stafring Nyval 2 år. 
 Helena Jansson Nyval 2 år 

 Suppleant 1: Björn Mattsson omval 2 år  

 Suppleant 2: Isabel Månsson Nyval 1 år.  
 

 Kvarstår från föregående val:  

 Birgitta Ulväng 1 år kvar 
 Anna Lundberg 1 år kvar. 

 Ulf Carlsson 1 år kvar. 

 



§14.  Eventuella övriga val. 
 Sammankallande fårsektionen: Elin Esperi 
 Sammankallande nötsektionen: Ylva Sundgren Wallin. 

 
§15.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i klubbens stadgar.  

 Revisorer: 
 Robert Lönnqvist omval 1 år 

 Staffan Höglund omval 1 år 
 Revisorssuppleanter:  
 Liselotte Johansson omval 1 år 
 Anna Buckard omval 1 år. 

 
§16.  Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

 Valberedning: 
 Tina Brottman valdes på 1 år 

 Karin Olsson valdes på 2 år (sammankallande) 
 Marianne Nääs valdes på 1 år fyllnadsval. 

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

 Beslutades om omedelbar justering av punkterna 13 --16. 
 

§18.  Motioner som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 7 veckor före   
 ordinarie årsmötet hålls, anmälts till styrelsen. Övriga ärenden. 
 Styrelsen informerade om den motion som inlämnats till SVAK angående                                            
 revidering av nuvarande försäkring av tävlingsdjur. 
 Liselotte och Martina tipsade om gårdar att arrendera i skärgården där det företrädelsevis behövs   
 betande djur. 
 Styrelsen bad om förslag till delegater till SVaK:s fullmäktige, Ylva Sundgren Wallin blev mötets   
 förslag. 

 
§19.  Mötets avslutande. 

 Mötets ordförande tackade de närvarande samt avslutade mötet. 
 

Protokollförare                  Ordförande  
 
 
 
 
Birgitta Ulväng                                                          Karin Molander Danielsson  
 
 
Justerare              Justerare  
 
 
 
 

Robert Lönnqvist                                                                            Helena Jansson  


