Norrköpings Hundungdom
Årsmöte 2018
Datum: 2018-02-15
Kl: 18:00
Plats: Norrköpings Hundungdom, Ungdomsstugan
Närvarande: Katinka Ryttse
Catrin Bartold
Linn Sundström
Jasmine Heurlin
Felicia Ernfridsson
Cassandra Hansson
Jenny Sundin
Alicia Bachmann
Louise Lundgren
§1

Mötets öppnande
Ordförande Katinka Ryttse förklarade årsmötet för öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 9 personer och 5 hundar.

§3

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera
protokollet
Cassandra Hansson och Jasmine Heurlin valdes till rösträknare och att jämte mötesordförande
justera protokollet.

§4

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmöteskallelsen har gått ut med post till NHU:s medlemmar, varför frågan om mötet
har blivit stadgeenligt utlyst besvarades med Ja.

§5

Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingar, samt anmälan av styrelsens val av
mötessekreterare
Katinka Ryttse valdes till mötesordförande och Catrin Bartold valdes till mötessekreterare.

§6

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomirapport för året 2017
Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017. Ordförande gick igenom
ekonomirapporten för år 2017.

§8

Revisorernas berättelse för året 2017
Ordförande redogjorde för revisionsberättelsen eftersom ingen revisor var närvarande.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
Verksamhetsberättelse 2017 samt resultat- och balansräkning för 2017 fastställdes av årsmötet.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§11

Genomgång av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018
Styrelsen redogjorde för verksamhetsplan 2018 och budget 2018.

§12

Fastställande av och beslut om verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018
Verksamhetsplan och budget för 2018 enligt §11 godkändes av årsmötet.

§13
a)
b)
c)
d)
e)

Valberedningens förslag
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Katinka Ryttse
Gunweig Svensson
Linn Sundström
Jenny Sundin
Alicia Bachmann

1 år omval
1 år omval
2 år omval
1 år fyllnadsval
2 år nyval

e)
f)

Revisor
Revisor

Michael Nilsson
Jenny Selevik

1 år omval
1 år omval

g)
h)
i)

Valberedningen
Sammankallande
Ledamot

Cassandra Hansson
Cassandra Hansson
Vakant

1 år omval
1 år

j)

Ombud jämte suppleant på 1 år till förbundsmöten överlät årsmötet till styrelsen att välja
under året.

§14

Fråga om omedelbar justering av paragraf 12 och 13
Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag och §12 och §13 förklarades
omedelbart justerad.

§15

Av medlemmarna angivna motioner jämte styrelsens yttrande över dessa
Inga motioner inkomna.

§16

Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller i övrigt upptagits på
dagordningen. Sådana ärenden ska före utgång av föregående verksamhetsår skriftligen
ha anlänt till styrelsen
Inga övriga ärenden inkomna.

§17

Övriga frågor

§18

Utdelning av priser och utmärkelser
Jasmine Heurlin och Louise Lundgren avtackades med blommor för sitt arbete i styrelsen.

§19

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla i styrelsen för ett bra arbete under det gångna året och förklarade mötet
för avslutat.

Norrköping den 15 februari 2018

__________________________________
Mötessekr. Catrin Bartold

___________________________________
Mötesord. Katinka Ryttse

__________________________________
Justerare Jasmine Heurlin

__________________________________
Justerare Cassandra Hansson

