
Shiba-No-Kai’s årsmöte                                                   
 
Ängsdals skola Bunkeflostrand 26 mars 2022  
 
Protokoll.  
  Årsmötet öppnades av ordförande Anette Henriksson 
 
 1. Justering av röstlängd  
 Röstlängden justeras till 10 röstberättigade,3 stycken medlemmar som åhörare via webb. 
 
 2. Val av ordförande för mötet 
 Till ordförande för mötet väljs Jonas Öhrn 
 
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Till protokollförare anmäls Susann Larsson 
 
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall 

justera protokollet. 
 Till justerare väljs Annette Wellin och Annika Larsson 
 
 5. Beslut om närvaro- och yttrandefrihet förutom av klubbens medlemmar 

Beslutas att Jonas Öhrn (SSUK) har närvarorätt samt yttranderätt. 
 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Beslutas att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 
7. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställes och godkännes.  
                         
 
8.     Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, 

RAS, samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen och avelsrådsrapporten, RAS, gås igenom 
och lägges till handlingarna.  

  
 
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust.  
Balans och resultaträkning fastställes samt beslut om att föra resultatet -4990kr till löpande räkning.  

                         
 10. Styrelsens rapport om det uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 
 Fanns inga. 

                 
. 

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslöt att enhälligt bevilja Styrelsen ansvarsfrihet 
 
 
12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Styrelsens förslag föredras och godkännes enhälligt.  
 

 
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
 Medlemsavgifterna kvarstår som är 350 kr och 450 kr för utlandsmedlem.  



Familjemedlemsavgiften på 100 kr är oförändrad. 
 
 

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
Mötet godkänner rambudgeten. 
 

 
13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i dessa stadgar  
 Mötet beslöt att styrelsen ska bestå av ordförande, 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. 
 
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i dessa stadgar, 

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
Till ordförande (1år) väljs Anette Henriksson omval  

  
Till ordinarie ledamot (2 år) väljs Madeleine Lundell omval    
Till ordinarie ledamot (2år) väljs Inger Persson omval 

  
Till suppleant  (1 år) väljs Thersese Blomström omval   
Till suppleant (1 år) väljs  Roksana Wickström nyval     
 
Tjänstgöringordning: 
Thersea Blomström 
Roksana Wickström 

 
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleant enligt § 9 i dessa stadgar. 

Till revisor (1 år) väljs Nina Björnsdotter omval          
Till revisor (1 år) väljs Eva Kovac omval  
Till revisorsuppleant (1 år) väljs Lena Allen   omval                
Till revisorsupplent (1 år) väljs Karin Färnlöv Bengtsson omval  

 
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

Mötet väljer Ann-Sofie Lovlycke (sammankallande, 1 år)  
Sandra Eriksson nyval 1 år 

 
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 

Mötet Beslutar om omedelbar justering av punkterna 14-16 justeras. 
 
 18. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller  
  som senast 6 veckor före anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. 

Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlånade och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om 
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 
Inga motioner inkomna  
 

 Mötets avslutades av ordförande Anette Henriksson 
 
Vid protokollet 
 
_______________________ 
Susann Larsson 
 

 
Justeras 

 
_____________________  _______________ _____________________ 
Jonas Öhrn                                            Annika Larsson                   Anette Wellin 
 


