
 

Protokoll 
fört vid  

Årsmöte  
Digitalt via Zoom 

20210210 
 

  
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Monica Olsson hälsar alla välkomna och förklarar  
årsmötet öppnat 

 
§2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes genom upprop 
 
§3 Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av sekreterare 

Årsmötet beslutar att välja Christer Printz som ordförande och samt  
styrelsens val av sekreterare är Emma Gustavsson 
 

§4 Val av två justeringsmän 
Årsmötet beslutar att välja Matilda Kronstrand och Emelie Fridh till justerare 
 

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt 
Årsmötet beslutar om närvaro-och yttranderätt digitalt via zoom 

 
§6 Mötets utlysande enligt gällande regelverk 

Årsmötet beslutar att mötet har blivit behörigen utlyst 
 
§7 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen 
 
§8 Genomgång av föregående verksamhetsår 

Verksamhetsberättelsen, balans-och resultaträkning samt revisorernas  
berättelse genomgicks 
 

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning 
Årsmötet beslutar att godkänna balans- och resultaträkning 

 
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 
 
§11 Beslut om rambudget  

Årsmötet beslutar att godkänna rambudget för 2021 



 
§12 Val av styrelse 

Årsmötet beslutar följande: 
 

a) ordförande omval 1 år Monica Olsson 
b) vice ordförande omval 2 år Ann-Katrin Månsson 
c) sekreterare omval 2 år Emma Gustavsson 
d) ledamot omval 2 år Petronella Gudmundsson 
e) suppleant nyval 2 år Helen Fröberg Lindquist 

 
§ 13 Val av revisorer 

a) revisor omval 1 år Cecilia Dahlgren 
b) revisor omval 1 år Malin Winell 
c) revisorsuppleant omval 1 år Lena Sandberg 

 
§14 Val av valberedning 

a) valberedning, sammankallande omval 1 år Emelie Lindblom 
b) valberedning omval 1 år Emelie Fridh 

 
 Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse ombud till att representera VBK till  

distriktsmöten 2021. 
 

§15 Fråga om omedelbar justering av §12, §13 och §14 
Årsmötet beslutar om omedelbar justering 
 

§16 SBK certifierade/utbildade instruktörer 
Årsmötet beslutar att klubben ska anlita SBK-utbildade/certifierade  
instruktörer, eller personer med motsvarande utbildning och erfarenhet, som  
styrelsen bedömer som likvärdig. 

 
§ 17 Övriga frågor 

Ordförande Monica Olsson informerar om att instruktörerna ska presenteras  
med foto och en kortare presentation på hemsidan. Instruktörernas diplom  
ska ramas in och sättas upp i klubbstugan.  
 
Vimmerby Brukshundklubb fyller 60 år 2021, detta ska bla uppmärksammas 
på hemsidan och Facebook med intervjuer av personer som har varit/är aktiva  
på klubben.  
 
Förtjänsttecken pausat tills vidare. 
 
Vandringspristagaren i rallylydnad, Felicia Samuelsson uppmärksammades. 
Sektorsansvarig servering - vakant 
Sektorsansvarig stugfogde - vakant 



 
 
Vimmerby Kommun har policy om att droger inte får förekomma hos 
föreningar för att få kommunalt bidrag. Mötet ansluter sig till policyn. 
 

§15 Mötets avslutande 
Mötesordförande Christer Printz tackar för förtroendet och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Christer Printz, mötesordförande Emma Gustavsson, sekreterare 

 
 
 
 
 

__________________________ _____________________________ 
Matilda Kronstrand, justerare Emelie Fridh, justerare 
 
 
 
 
 
 

 
 


