GRK Medelpad/Hälsingland

ÅRSMÖTE

2022-02-20

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE för Golden
Retrieverklubbens Medelpad/Hälsinglandssektion
Datum: 2022-02-20
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande: 13 medlemmar och 1 inbjuden ordförande.

§1 Mötets öppnande
Solveig Eriksson, vice ordförande för Golden Retrieverklubben Medelpad/Hälsinglands, välkomnar
alla och förklarar mötet öppnat.

§2 Justering av röstlängd
Röstlängden fastslogs till 12 närvarande medlemmar. Justeras till 13 medlemmar då ytterligare en
medlem ansluter till mötet vid §13.

§3 Val av ordförande för mötet
Annika Kallin valdes till ordförande för årsmötet.

§4 Val av sekreterare
Styrelsen meddelade att Martina Raitio utsetts till att föra dagens protokoll.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare
Åsa Eriksson och Inez Mooe valdes till justerare, tillika rösträknare.

§6 Mötets utlysande
Annonsering har gjorts i Goldennytt, på facebook och på hemsidan. Mötet fann årsmötet behörigen
utlyst.

§7 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
Tillägg av §7B

§7B: Att person får delta i mötet och yttra sig som ej är medlem i sektionen
Mötet godkänner att en person som ej är medlem får delta och yttra sig i mötet.

Justeras: ………. ………
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§8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och
balansräkning.
Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning föredrogs av Solveig Eriksson.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning
samt bokslut.
Solveig Eriksson föredrog revisorernas berättelse, vilken därefter lades till handlingarna. Balansoch resultaträkning fastställdes. Årets överskott överförs till löpande räkning.

§10 Fråga för ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen föredras av Solveig Eriksson och läggs till handlingarna.

§12 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Solveig Eriksson föredrar budgeten och mötet godkänner den föreslagna budgeten.

§13 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga
funktionärer.
Mötet beslutar om reseersättning enligt statliga normer för uppdrag å sektionens räkning, vilken
godkänns efter ansökan till styrelsen. Inget traktamente skall utgå.

§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Årsmötet beslutar att välja:
Anna Backe till ordförande på 1 år – omval
Solveig Eriksson till ordinarie ledamot på 2 år – omval
Martina Raitio till ordinarie ledamot på 2 år – omval
Erika Nordlund till ordinarie ledamot på 2 år- nyval
Malin Lundgren till ordinarie ledamot på 2 år- nyval
Inez Mooe till styrelseelev på 1 år – nyval

§15 Val av två revisorer samt revisorsuppleanter
Årsmötet beslutar att välja:
Bengt Olsson till ordinarie revisor på 1 år – omval
Catharina Ljungberg till ordinarie revisor på 1 år – omval
Kerstin Westerlund till revisorssuppleant på 1 år – omval

Justeras: ……….. ………..
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§16 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
Årsmötet beslutar att välja:
Birgitta Blom-Andersson till sammankallande, 2 år
Anki Skog på 1 år
1 vakant på 2 år

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Paragraf 14 – 16 förklarades omedelbart justerade.

§18 Behandling av frågor som senast den 1 oktober anmälts till styrelsen eller av denna
underställts mötet.
Inga frågor anmälda.

§19 Genomgång av handlingar till klubbens fullmäktigemöte
Solveig Eriksson föredrar att de ligger ute på hemsidan. Finns inga motioner till fullmäktige.

§20 Övriga frågor
- Presentkort lottas ut bland medlemmar som deltar i mötet, 500:- på Arken. Lotten dras ikväll på
styrelsens konstituerande möte. Vinnaren kontaktas.

§21 Mötets avslutande
Mötesordförande tackar för sig och avslutar mötet.

……………………………………..
Annika Kallin, Årsmötesordförande

…………………………………….
Martina Raitio, Årsmötessekreterare

……………………………………..
Åsa Eriksson, Justerare

……………………………………..
Inez Mooe, Justerare

3/3

