
MÖTESPROTOKOLL 
 

 

 

Årsmöte SVK Östra 
Datum: 10 mars 2019 
Plats: Tallmilan, Rosersbergs Jaktskytteklubb 
Tid: 13.00 
  

1 Ordföranden öppnar mötet 
Magnus öppnade mötet. 

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen blev godkänd i sin helhet. 

3 Justering av röstlängd 
Röstlängden bestod av 30 personer. 

4 Val av ordförande för mötet 
Peter Ehrenheim valdes till mötets ordförande. 

5 Val av sekreterare för mötet 
Marie Sallander valdes till mötets sekreterare. 

6 Val av 2 justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande 
justerar protokollet 
Christina Tall och Mikael Holmström valdes till justerare och rösträknare 

7 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet har blivit behörigt utlyst – mail till alla medlemmar + på hemsidan i januari månad.  

8 Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse 
Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
Resultat- och balansräkningen 
Resultat- och balansräkningen godkändes. 
Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse godkändes. 

9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens 
förslag till resultatdisposition 
Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning fastställdes.  

10 Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen 
Styrelsen beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11 Beslut om styrelsens förslag på verksamhetsplan 
Magnus berättade i grova drag om de aktiviteter som planeras för nästa år – fältprov, eftersöksprov, 
viltspårprov och utställning.  
Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes. 

12 Beslut om styrelsens förslag till budget 



Magnus berättade om att vi går minus på de ordinarie fältproven, medan övriga jaktprov går plus 
ekonomiskt.  
Styrelsens förslag till budget fastställdes. 

13 Godkännande av typstadgar för lokalavdelning i Svenska Vorstehklubben 
De nya typstadgarna godkändes. 
Punkten direktjusterades, och de börjar gälla direkt. 

14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §7 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
Magnus Eklund ordförande (omval 1 år) 
Carl Arosenius kassör (1 år kvar) 
Frida Aldor sekreterare (omval 2 år) 
 
Ellen Vesterlund ordinarie (nyval 2 år) 
Helene Hederstedt ordinarie (nyval 2 år) 
Bibbi Bonorden suppleant (nyval 1 år) 
Joakim Westman suppleant (nyval 1 år) 
Tommy Andersson suppleant (nyval 1 år) 

15 Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar 
Elisabeth Manninger ordinarie (omval 1 år) 
Maria Forss ordinarie (nyval 1 år) 
Arne Orrgård suppleant (nyval 1 år) 
Ulf Rosberg suppleant (nyval 1 år) 

16 Val av valberedning enligt §9 i dessa stadgar 
Niklas Lagström sammankallande till valberedningen (1 år) 
Kristina Ogeborg suppleant (2 år) 
Katrin Henriksson suppleant (2 år) 

17 Val av delegater till fullmäktige 2021 
Styrelsen väljer själva delegater inför 2021 års fullmäktige 

18 Övriga ärenden som av lokalavdelningens styrelse har hänskjutits till årsmötet, 
eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet 
Vi har fattat förslag under punkt 14-16 och strykt nr 17. 
 

19 Information från huvudstyrelsen 
Rolf Grönstedt har innan årsmötet informerat om nya saker från HS. 

20 Avtackning av avgående styrelseledamöter och övriga funktionärer 
Marie Sallander, Christina Tall, Anette Paulsson, Sofia Lingegård avgår i styrelsen och Ulf Rosberg 
avgår i valberedningen. 
Ulf Rosberg och Magnus Eklund fick utmärkelsen årets funktionär. 

21 Utdelning av diplom och priser 
De som anmält i förväg till Helene Hederstedt att de vill ha ett diplom för prov fick dessa. 

22 Årsmötets avslutning 
Årsmötet avslutades 
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