Protokoll fört vid SULVK:s årsmöte torsdagen den 12
februari 2015 i Funbo sockenstuga.
§1. Mötets öppnande
Ordförande Anna Lundberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Justering av röstlängden
20 st. närvarande medlemmar. Närvarolista påskriven och bifogad protokollet.
§3. Val av ordförande för mötet
Kristina Lundberg 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 Ylva Sundgren Wallin valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
§6. Beslut om närvaro och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar.
1 närvarande gäst som har yttranderätt. (Kristina Lundberg )
§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Vykort skickades ut till samtliga medlemmar i juletid som ett julkort och där angavs att alla
årsmöteshandlingar fanns tillgängliga på klubbens hemsida.
§8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes utan tillägg.
§9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen har funnits tillgänglig på hemsidan och i medlemsbladet. Barbro gick igenom
årsredovisningen. Årets resultat – 484 kr ett klart bättre resultat än det budgeterade minusresultatet
på – 4630 kr, klubben har goda tillgångar. Ann Björkenius läste upp revisorernas berättelse.
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Förlusten går in i löpande räkning. Balans och resultaträkningen fastställdes.
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§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. SM nöt kommer att vara årets största händelse, det
kommer också att arrangeras kurser och tävlingar på både nöt och får. Ett förslag kom upp: Att i
likhet med föregående års föredrag i samband med årsmötet om domarens bedömningsgrunder,
ordna en liknande föreläsning där det finns mer tid för diskussioner. Styrelsen arbetar vidare med det
förslaget.
§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
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Namn
Anna Lundberg
Robert Lönnquist
Barbro Saltzman
Birgitta Ulväng
Ylva Sundgren Wallin
Karin Olsson
Annika Oker-Blom
Anna-Maria Styf
Marianne Nääs

Val
omval
ett år kvar
omval
ett år kvar
omval
ett år kvar
nyval
ett år kvar
nyval

Mandatperiod
2015
2014-2016
2015-2017
2014-2016
2015-2017
2014-2016
2015-2016
2014-2016
2015-2016

Suppleanternas tjänstgörningsordning är följande: Anna- Maria Styf och därefter Marianne Nääs.

§15. Eventuella övriga val
Hanna Eriksson har erbjudit sig att fortsätta posten som utbildningsansvarig.
Lotta Treiberg har erbjudit sig att fortsätta som Medlemstidningsansvarig.

§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Lise-Lotte Johansson och Åsa Wennerfors valdes till revisorer båda valdes på ett år, Ann Björkenius
och Anna Buckard valdes till revisorssuppleanter på ett år.
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§17. Val av valberedning enligt § 10
Pia Båvegård och Jeanette Setterberg har båda ett år kvar i valberedningen. Pia Båvegård blir
sammankallande. Ulf Carlsson nyvaldes på två år.
§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. Frivilliga som anmälde sig intresserade är:
Anna Lundberg, Eva Karlsson, Pia Båvegård, Ann Björkenius och Barbro Saltzman.
§20. Mötets avslutande
Kristina tackade för intresset och avslutade mötet.

______________________________

___________________________

Ordförande: Kristina Lundberg

Sekreterare: Birgitta Ulväng

______________________________

_____________________________

Justerare: Pia Båvegård

Justerare: Ylva Sundgren Wallin
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