Protokoll fört vid SULVK:s årsmöte söndag 23 februari 2014 i
Funbo församlingshem.
§1. Mötets öppnande
Anna Lundberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Justering av röstlängden
25 st. närvarande medlemmar. Närvarolista påskriven och bifogad protokollet.
§3. Val av ordförande för mötet
Lotta Treiberg valdes till ordförande för mötet.
§4. Val av sekreterare för mötet
Birgitta Ulväng valdes till sekreterare för mötet.
§5. Val av justeringsmän
Pia Båvegård och Olle Stevenholt valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
§6. Beslut om närvaro och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar.
Inga gäster närvarande.
§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Vykort skickades ut till samtliga medlemmar i början av januari och senare i januari var
årsmöteshandlingarna med i medlemsbladet.
§8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes utan tillägg.
§9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp, ett par små justeringar. Karin Olsson med Haziel var med i
Unghundscupen. Jeanette Setterberg hade blivit felstavat. Barbro gick igenom årsredovisningen.
Årets resultat – 20 000 ett budgeterat minusresultat då klubben firade 40 års jubileum som
medförde lite extra kostnader och klubben har goda tillgångar. Frågan om styrelsens arvode för
styrelseledamöter och övriga funktionärer diskuterades och ordförande Anna Lundberg klargjorde
vad styrelsen hittills beslutat om.
Ingen revisor var närvarande så Robert Lönnqvist läste upp revisorernas berättelse.
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§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Förlusten går in i löpande räkning. Balans och resultaträkningen fastställdes.
§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Styrelsen har arbetat enligt föregående års verksamhetsplan så uppdragen är uppfyllda.
§12. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
§13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen lästes upp och godkändes med tillägg, KM nöt kommer att vara i höst 6 / 9. SM
nöt kommer att arrangeras av SULVK under 2015 och det kommer att börja planeras inför detta
under året.
§13 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Budgeten lästes upp och godkändes.
§14. Val av styrelse enligt §8 i stadgarna
Post
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Namn
Anna Lundberg
Barbro Saltzman
Robert Lönnqvist
Birgitta Ulväng
Gun Wall
Karin Olsson
Anna Maria Styf
Lotta Treiberg

Val
omval
fyllnadsval
omval
nyval
nyval
nyval
nyval
fyllnadsval

Mandatperiod
2014
2014
2014-2015
2014-2015
2014
2014-2015
2014-2015
2014

§15. Eventuella övriga val
Hanna Eriksson har erbjudit sig att ta hand om posten som utbildningsansvarig.
§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Liselotte Johansson och Åsa Wennerfors valdes till revisorer båda valdes på ett år, Ann Björkenius
och Therese Ledin valdes till revisorssuppleanter på ett år.
§17. Val av valberedning enligt § 10
Elin Andersson och Jeanette Setterberg har ett respektive två år kvar i valberedningen. Jeanette
Setterberg blir sammankallande. Pia Båvegård nyvaldes på två år.
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§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
Punkterna 13 till och med 16 justerades omedelbart.
§19. Övriga ärenden
Till SVaK:s årsmöte behövs fem delegater från SULVK. De som vill och kan vara med anmäler sig till
Anna Lundberg. De tre som hittills är klara är: Anna Lundberg, Pia Båvegård och Barbro Saltzman.
§20. Mötets avslutande
Lotta tackade för intresset och avslutade mötet.

______________________________

___________________________

Ordförande: Lotta Treiberg

Sekreterare: Birgitta Ulväng

______________________________

_____________________________

Justerare: Pia Båvegård

Justerare: Olle Stevenholt
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