
  Årsmötesprotokoll 2023 

Datum: 2023-02-12 
Plats: Blå Wingen, Långhundra 
Närvarande: 33 medlemmar (inklusive styrelsen) samt en gäst. 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordförande Helena Jansson öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna. 
 
§2. Justering av röstlängden 
Röstlängden justerades till 33 stycken. 
 
§3. Val av ordförande för mötet 
Valberedningen föreslog Sven Sognevik, som också kunde väljas till mötesordförande. 
 
§4. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 
Styrelsen anmälde Lotta Treiberg som protokollförare. 
 
§5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet 
Mötet valde Emelie Gunnarsson och Rosie Dahle till justerare av protokollet. 
 
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar 
Mötet beslöt att även närvarande icke medlemmar skulle ha yttrande- och närvarorätt. 
 
§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse till årsmötet gick ut via mejl den 9 januari samt även per post den 16 januari. Kallelse ska 
enligt stadgarna skickas ut senast 14 dagar före årsmötet. Mötet fastställde att kallelse skickats ut 
stadgeenligt. 
 
§8. Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde dagordningen med tillägg under §19, Övriga frågor, att styrelsen ville ta upp en 
diskussionspunkt gällande tidskriften Omkring. 
 
§9. Verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- samt resultaträkning samt revisorernas 
berättelse 
Lotta Treiberg läste upp Verksamhetsberättelse för 2022. Anette Stafring gick igenom balans- samt 
resultaträkning för 2022. Anette fastslog också att årets resultat var mycket gott med ett resultat på 
51 492 kronor. Därefter läste Anette Stafring upp revisorernas berättelse, då tyvärr ingen av dem 
själva kunde närvara.  
 
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 
eller förlust 
Mötet fastställde balans- och resultaträkning samt beslöt att resultatet ska balanseras i ny räkning.  
 
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 



§12.  
a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Helena Jansson föredrog förslag till verksamhetsplan för 2023. Kenth Svartberg informerade om att 
Upplands Vallhundsklubb är en av arrangörerna av årets SM den 11-13 augusti på Gotland. En 
arbetsgrupp finns och vill man delta som funktionär får man gärna anmäla sig till gruppen. Sven 
Sognevik informerade om att EM i fårvallning kommer att arrangeras i Kungsör den 24-27 augusti och 
att funktionärer från UVK gärna får anmäla sitt intresse om man vill hjälpa till. Därefter beslöt mötet  
att godkänna styrelsens verksamhetsplan för 2023. 
 
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget för 2023 
Anette Stafring går igenom förslaget till rambudget. Mötet beslutar att godkänna budgeten för 2023. 
 
§13. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter Samt beslut om 
tjänstgöringsordning för suppleanterna. 
Karin Olsson från valberedningen berättar om förslaget till ny styrelse och mötet börjar med att 
besluta valet som ordförande för klubben. Styrelsen föreslår mötet att de själva får konstituera sig 
och fördela sina olika roller inom styrelsen. Vilket mötet godkänner. Därefter väljs resterande 
ledamöter enhälligt enligt nedan: 
 
Ordförande – Helena Jansson, omval 1 år 
Ledamot – Isabel Månsson, nyval 1 år 
Ledamot – Birgitta Ulväng, omval 2 år 
Ledamot – Anna Engström, fyllnadsval 1 år 
Ledamot – Anette Stafring, omval 2 år 
 
Följande ordinarie ledamöter kvarstår: 
Ledamot – Lotta Treiberg, 1 år kvar 
Ledamot – Elin Esperi, 1 år kvar 
 
1:e Suppleant – Cilla Höglund, nyval 2 år 
2:e Suppleant – Mikael Franzén, nyval 1 år 
 
§14. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter  
Valberedningen föreslog omval av: 
 
Ordinarie - Robert Lönnquist, omval 1 år 
Ordinarie - Rose Dahle, 1 år, nyval 1 år 
 
Suppleant – Liselotte Johansson, omval 1 år 
Suppleant – Ann Buckard, omval 1 år 
 
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§15. Val av valberedning 
Mötet beslöt att välja enligt följande: 
 
Sammankallande – Anna Lundberg, 2 år 
Eva Karlsson, 1 år 
Sharon Emanuel Elhanati, kvarstår 1 år 
 
 
 



 
§16. Eventuella övriga val  
Styrelsen frågar om det finns intresse hos någon/några av medlemmarna att representera Upplands 
Vallhundsklubb på fullmäktigemötet i slutet av mars. Tre medlemmar anmäler sitt intresse, Eva 
Karlsson, Rebecca Trolin och Anna Edbom, vilket noteras av styrelsen som kommer att ta beslut om 
delegater på sitt konstituerande möte.  
 
§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16 
Mötet beslutar om omedelbar justering av dessa punkter. 
 
§18. Övriga ärenden 
Helena Jansson berättar att SVaK önskar att lokalklubbarna frågar sina medlemmar om hur de ställer 
sig till medlemstidningen Omkring. Omkring kommer ut med fyra nummer per år, men har ofta haft 
svårt att få in material från klubbarna och medlemmar. På grund av stigande priser, både när det 
gäller tryckpapper samt inte minst porto finns funderingar på att tidningen ska göras digital istället 
för tryckt. Helena frågar de närvarande om deras uppfattning och genom handuppräckning visar det 
sig att 17 medlemmar kan tänka sig Omkring i digital form och 14 stycken som önskar att den fortsatt 
kommer ut i tryckt form.  
 
§19. Avslutande av årsmötet 
Helena Jansson tackar alla närvarande för ett bra möte och avslutar därmed 2023 års årsmöte. 
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