
 

 

MÖTESPROTOKOLL 
 

 

 

Årsmöte SVK Östra 
Datum: 8 mars 2020 
Plats: Soldathemmet, Kungsängen  
Tid: 13:00 
  

1 Ordföranden öppnar mötet 
Magnus Eklund hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet. 

2 Justering av röstlängd  
Röstlängden bestod av 32 personer 

3 Val av ordförande för mötet 
Roger Lundkvist valdes till årsmötets ordförande. 

4 Val av sekreterare för mötet 
Helen Walsh valdes till årsmötets sekreterare. 

5 Val av 2 justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande 
justerar protokollet 
Casimir Wrede och Peter Ehrenheim valdes till justerare 

6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 
Närvaro och yttranderätt godkännes för icke medlemmar.  

7 Årsmötets behöriga utlysande 
Godkändes. 

8 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. Kort informationspunkt tillkommer från valberedningen HS under 
punkt 18. 

9 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt 
revisionernas berättelse. 
Verksamhetsberättelse Godkändes. 
Provredovisare Lars Savela skall ändras till Lasse, fel namn. 
Resultat- och balansräkningen 
Resultat och balansräkningen godkändes 
Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen godkändes 

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



 

 

11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
Inga uppdrag från föregående möte. 

12 Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen 
Årsmötet beslutar ansvarsfrihet för styrelsen. 

13 Verksamhetsplan, rambudget och avgifter. 
 
A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan - Ordförande Magnus redovisade kortfattat 
om de kommande aktiviteter under 2020. Fältprov, eftersöksprov, viltspår och utställning mm fler 
aktiviteter kan tillkomma under året. 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes. 
B Styrelsens förslag till rambudget - godkändes av årsmötet 
C Beslut om avgifter för kommande verksamhetsåret - oförändrade 

14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §7 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 
Ordförande: Magnus Eklund (omval 1år) 
 
Ordinarie ledamot: Carl Arosenius tillika kassör (omval 2år) 
Ordinarie ledamot: Frida Aldor tillika sekreterare (vald 2019 på 2år) 
Ordinarie ledamot: Ellen Vesterlund (vald 2019 på 2år) 
Ordinarie ledamot: Helene Hederstedt (vald 2019 på 2år) 
Ordinarie ledamot: Bibbi Bonorden (nyval 2år) 
Ordinarie ledamot: Joakim Westman (nyval 2år) 
Ordinarie ledamot: Maria Hallström Ullmann (nyval 2år) 
Ordinarie ledamot: Christer Malmqvist (nyval 2år) 
 
Styrelsesuppleant: Kristina Ogeborg (nyval 1år) 
Styrelsesuppleant: Ulrika Hård af Segerstad (nyval 1år) 
Styrelsesuppleant: Andrea Brännström (nyval 1år) 
 
Suppleanterna tjänstgör i den ordning de står listade i årsmötesprotokollet. 

15 Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt §8. 
Ordinarie Maria Forss sammankallande (omval 1 år) 
Ordinarie Roger Lundkvist (nyval 1 år) 
Revisor suppleant Arne Orrgård (omval 1 år) 
Revisor suppleant Ulf Rosberg (omval 1 år) 

16 Val av valberedning enligt §9. 
Heinz Wester, sammankallande 1 år 
Peter von Ehrenheim, 2 år  
Casimir Wrede, 2år 

17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16. 
Årsmötet godkände direktreglering, punkterna godkändes. 



 

 

18 Övriga ärenden som av lokalavdelningens styrelse har hänskjutits till årsmötet, 
eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet 
Motion 1: Motionen gällande förslag på valberedningens tidsplan. Styrelsen önskar bifalla 
motionen. Årsmötet bifaller motionen, förslaget lämnas till HS för beredning av motionen 
inför Fullmäktige 2021. 
Motion 2: Motion gällande skall på hårvilt. Motionären återtar motionen. 
Motion 3: Motion gällande tydliggörande gällande för avelsgodkännande samt 
championatgrundande på utländska meriter. Styrelsen yttrande är att avslå motionen. 
Årsmötet avslår motionen. 
Övriga punkter: Valberedningen för HS Per Ekenbäck presenterade sig, samt påpekar 
behovet av funktionärer till HS förtillfället kassör efterfrågas. 

19 Årsmötets avslutning 
Roger Lundkvist lämnar över till Ordförande Magnus Eklund som tackar för väl genomfört 
möte. Magnus avslutar årsmötet. 

 
 
 
------------------------------------------------------ 
Mötesordförande Roger Lundkvist 
 
 
------------------------------------------------------    
Justerare  Peter Ehrenheim  
 
 
------------------------------------------------------    
Justerare  Casimir Wrede    
   


