Norrköpings Hundungdom
Årsmöte 2021
Datum: 2021-02-15
Kl: 19:00
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande: Katinka Ryttse
Gunweig Svensson
Catrin Bartold
Linn Sundström
Therese Jonsson
Jenny Sundin
Alicia Bachmann
Malvina Strehlin
Nellie Ryttse
Lotta Treiberg
Meta Lönnberg
Ywonne Söderström
§1

Mötets öppnande.
Ordförande Katinka Ryttse förklarade årsmötet för öppnat.

§2

Justering av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 9 personer.

§3

Val av ordförande för mötet.
Ywonne Söderström från SBK Östgötadistrikt valdes till ordförande för mötet.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Catrin Bartold från NHU utsågs till protokollförare vid mötet.

§5

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 Nellie Ryttse och Malvina Strehlin valdes att tillsammans med mötesordförande justera
protokollet.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Meta Lönnberg och Lotta Treiberg från SHU:s kansli beslutades om närvaro- och
yttranderätt.

§7

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 Frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst besvarades med Ja.
Årsmöteskallelsen har gått ut före 1 januari 2021 till NHU:s medlemmar via hemsidan och
anslagstavlan på klubbområdet. Styrelsen missförstod SHU:s stadgar om att kallelsen till
mötet måste skickas ut till medlemmarna via mejl, därav skickades kallelsen ut via mejl
endast 14 dagar före mötet.

§8

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§9

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas
berättelse.
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020. SHU:s kansli påpekade
att Alicia Bachmann borde läggas till i verksamhetsberättelsen då hon suttit med i
valberedningen under 2020. Alicia Bachmann hade inte inkluderats i verksamhetsberättelsen
eftersom hennes medlemskap gick ut i slutet av november 2020 och hon inte hade betalat in
sin medlemsavgift förrän 9/2-2021.
Kassören gick igenom ekonomirapporten för år 2020 samt revisorernas berättelse för år
2020.

§10

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt tog beslut om ekonomiska dispositioner,
vinst för 2020 överförs till 2021.

§11

Styrelsen rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.
Inga uppdrag hade getts till styrelsen vid föregående årsmöte.

§12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§13

Av medlemmarna angivna motioner.
Inga motioner inkomna.

§14
§15

Av styrelsen angivna propositioner.
 Inga angivna propositioner.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs.
 B. Beslut om styrelsens förslag till budget
Styrelsens förslag till budget antogs.

§16
a)
b)
c)
d)
e)
d)

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §9 i dessa
stadgar.
Ordförande
Katinka Ryttse
1 år omval
Kassör
Gunweig Svensson
1 år omval
Ledamot
Catrin Bartold
2 år omval
Ledamot
Erica Mährle
2 år nyval
Suppleant
Nellie Ryttse
1 år fyllnadsval
Suppleant
Malvina Strehlin
2 år nyval

§17
a)
b)

Val av en till två revisorer och till två revisorssuppleanter enligt §10 i dessa stadgar.
Revisor
Michael Nilsson
1 år omval
Revisorssuppleant
Jenny Selevik
1 år omval

§18
a)
b)
c)
d)

Val av valberedning enligt §11 i dessa stadgar.
Valberedningen
Cassandra Hansson
Sammankallande
Cassandra Hansson
Ledamot
Amanda Landelius
Ledamot
Alicia Bachmann

§19 

Val av ombud till Representantskapet och distriktsårsmöten samt ersättare.
Val av ombud till Representantskapet och distriktsårsmöten överlät årsmötet till styrelsen
att välja under året.

1 år omval
1 år
1 år
1 år

§20

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18.
 Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 15-18.

§21

Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns
medtaget under dagordningens övriga punkter kan, om årsmötet så beslutar, ärendet
tas upp till behandling men inte till beslut.
Inga övriga ärenden inkomna.

§22

Mötets avslutande
Ordförande tackade för deltagandet på mötet och förklarade mötet för avslutat.

Norrköping den 17 februari 2021
___________________________
Mötesordförande Ywonne Söderström

____________________________
Mötessekreterare Catrin Bartold

___________________________
Justerare Nellie Ryttse

__________________ __________
Justerare Malvina Strehlin

