PROTOKOLL ÅRSMÖTE NACKA HUNDUNGDOM
2019-02-02
1. Styrelsens ordförande öppnar mötet.
2. Röstlängden fastställs till 9st:
- Laura Lindvall
- Felicia Gillblad
- Tuva Tapper
- Oliver Riedel
- Julia Levén
- Lisa Thorstenson
- Lisa Jansson
- Nathalie Redén
- Tilde Jansson
3. Nathalie Redén väljs som ordförande för årsmötet.
4. Meddelande om vem som styrelsen utsätt till sekreterare för årsmötet.
- Kristin Hellberg
5. Val av två stycken justerare tillika rösträknare
-Oliver Riedel och Lisa Jansson väljs till justerare tillika rösträknare.
6. Vi beslutar att medlemmar och icke medlemmar har samma rätt att uttrycka sig och närvara
på mötet.
7. Har mötet blivit stadgeenligt utlyst?
Ja, mötet har blivit stadgeenligt utlyst
8. Dagordningen fastställs
9. Styrelsens Verksamhetsberättelse lästes upp av Lisa Thorstenson, det berättades bland annat
om prova-på aktiviteter med uppvisningar, tisdagsträffar, massvis med agility,
klubbmästerskap, nyutbildade ledare och styrelsemedlemmar och mycket mer!
Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande Nathalie då ingen av revisorerna hade
möjlighet att delta på årsmötet.
10. Balans- och resultaträkning fastställs och vinsten förs till ny räkning.
11. Styrelsen ger ansvarsfrihet av årsmötet samt revisorerna.
12. Inga av medlemmarna inkomna motioner.
13. Inga av styrelsen inkomna propositioner.
14. Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2019.
- Verksamhetsplanen läses upp av Tilde Jansson, där finns planer för än mängd olika
aktiviteter som kurser, föreläsningar och tisdagsträffar.
- Nathalie Redén läser igenom, beskriver och förklarar budgeten.
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fastställs.
15. Tilde Jansson väljs till ordförande, omval 1 år.
16. Oliver Riedel väljs till sekreterare, omval 2 år.
17. Nathalie Redén väljs till kassör, omval 2 år.
18. Ledamöterna Lisa Thorstenson och Julia Levén har 1 år kvar
19. Felicia Gillblad väljs till suppleant, nyval 2 år
Alexandra Fallsen väljs till suppleant, fyllnadsval 1 år.
20. Maria Hemmingsson väljs till revisor, omval 1 år.
Sven Riedel väljs till revisorssuppleant, nyval 1 år.

21. Valberedning att förbereda punkt 15-22 inför årsmötet 2020
-Till sammankallande väljs Lisa Jansson
Till Ordinarie väljs Laura Lindvall
22. Val av ombud till Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte och Östra Svealands
Hundungdoms distriktsårsmöte samt ersättare
-Styrelsen får i uppdrag att utse två ombud att representera Nacka Hundungdom på Sveriger
Hundungdoms representantskapsmöte.
- Till Östra Svealands Hundungdoms distriktsårsmöte skickar vi Laura Lindvall och Felicia
Gillblad som ombud att representera Nacka Hundungdom. Som ersättare väljs Julia Levén.
23. Omedelbar justering av punkterna 15-22
24. Styrelsen tackar av Lisa Jansson för hennes arbete i styrelsen med blommor och choklad, och
lika så sekreteraren för årsmötet
25. Nacka Hundungdoms ordförande Tilde Jansson avslutar årsmötet 2019
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