
 

Protokoll 
Protokoll fört vid årsmöte 

    20200212 
 

 
 

 
§1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Ann-Katrin Månsson hälsar alla välkomna och förklarar  
årsmötet öppnat. 

 
§2 Fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutar att fastställa röstlängd vid behov. 
 
§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 tillika rösträknare 
Årsmötet beslutar att välja Linda Fridell och Emelie Fridh till justerare 
 

§5 Mötets utlysande 
Årsmötet beslutar att mötet har blivit behörigen utlyst 

 
§6 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen 
 
§7 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och  

resultaträkning samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelsen, balans-och resultaträkning samt revisorernas  
berättelse genomgicks. 
 

§8 Fastställande av kassörens resultat- och balansräkning 
Årsmötet beslutar att godkänna resultat- och balansräkning. 

 
§9 Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 
 
§10 Genomgång av verksamhetsplan och rambudget för 2020 samt  

styrelsens förslag till medlemsavgift inför 2021 



Verksamhetsplan och rambudget för 2020 samt styrelsens förslag till  
medlemsavgift inför 2021 genomgicks. 
 

 
§11 Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för 2020 samt  

styrelsens förslag till medlemsavgift inför 2021 
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsplan och rambudget 
för 2020.  
Årsmötet beslutar att styrelsen får fastställa beslutet angående 
medlemsavgift för 2021 vid behov. 
 

§12 Val av styrelse 
Årsmötet beslutar följande: 

 
a) ordförande nyval 1 år Monica Olsson 
b) kassör omval 2 år Yvonne Öhman 
c) ledamot nyval, fyllnadsval 1 år Felicia Samuelsson 
d) ledamot omval 2 år Lena Forsberg 
e) ledamot omval 2 år Charlotta Holmgren 
f) suppleant omval 2 år Per Samuelsson 
g) suppleant nyval, fyllnadsval 1 år Petronella Gudmundsson 
h) revisor omval 1 år Cecilia Dahlgren 

revisor omval 1 år Malin Winell 
i) revisorsuppleant omval 1 år Lena Sandberg 

revisorsuppleant omval 1 år Barbro Andersson 
     j) valberedning, sammankallande nyval 1 år Emelie Lindblom 

valberedning nyval, fyllnadsval 1 år Emelie Fridh 
valberedning nyval 2 år Karina Gustavsson 

    k) ge styrelsen uppdrag att utse ombud till att representera VBK till  
distriktsmöten 2020. 
 

§13 Fråga om omedelbar justering av §11 och §12 
Årsmötet beslutar om omedelbar justering, se bifogad bilaga. 
 

§14 Övriga frågor 
Ulla-Britt Flender Johansson tog upp att klubbens hemsida bör ha aktuell  
information som gäller Östgöta distriktet. Hon tycker även att det bör gå att ha  
en bättre samarbete med Hultsfred BK vad gäller agilityhinder, då dessa är  
dyra vid inköp. 
Rallysektorn - 2 lag från klubben kommer att tävla i Lag-SM i rallylydnad i maj, 
de önskar sponsring från klubben till sina lagtröjor. 



Per Samuelsson har tagit in offert på utomhusbelysningen på klubbens 
träningsplan. Frågan diskuterades och tas vidare till styrelsen. 
Linda Fridell kom med förslaget att klubben kan sälja kakor, underkläder etc 
för att få in pengar till klubben, förslaget tas vidare till styrelsen. 
Lena Forsberg informerade om arbetet kring och inför Hundens Dag 2020. 
Yvonne Öhman önskar att de som tränar, håller möten fyller i tidrapporter till 
Studiefrämjandet, eftersom detta ger en inkomst till klubben. Tidrapporterna 
kommer även placeras ‘utomhus’ för att förenkla att de fylls i.  
Klubben har fått en förfrågan att delta på en aktivitet som kommer hållas på 
torget i vår, förfrågan tas vidare till styrelsen. 
Bullerbydagen fyller 10 år, Christer Printz har önskemål om att klubben deltar, 
detta tas vidare till styrelsen. 
 
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. 
Barbro Andersson förärades SBK:s förtjänsttecken i brons och därefter  
skedde prisutdelning till vinnarna av vandringspriserna och KM. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Christer Printz, mötesordförande Emma Gustavsson, sekreterare 

 
 
 
 
 

__________________________ _____________________________ 
Linda Fridell, justerare Emelie Fridh, justerare 
 
 
 
 
 
 

 


