Protokoll årsmöte för Nacka Hundungdom 2020-02-02
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
- Nathalie Redén valdes till ordförande för årsmötet.
3. Meddelande om vem styrelsen utsett till sekreterare för årsmötet
- Styrelsen har utsett Lisa Thorstenson till sekreterare för årsmötet.
4. Röstlängden fastställs till 10st:
- Tilde Jansson
- Lisa Thorstenson
- Nathalie Redén
- Oliver Riedel
- Felicia Gillblad
- Saga Sundqvist
- Emma Enache
- Hermine Graff-Lonnevig
- Maya Redfearn
- Maja Persson
- Julie Elmstedt (Gäst)
5. Val av justerare tillika rösträknare
- Emma Enache och Hermine Graff-Lonnevig väljs till justerare tillika
rösträknare.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
- Ja, mötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordning för årsmötet
- Dagordningen fastställs.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive resultaträkning för 2019
- Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Lisa Thorstenson, där
berättades bland annat hundläger, halloweenkväll och massvis med
agility.
- Nathalie berättar om Resultaträkning.
9. Revisorernas berättelse för 2019
- Revisorberättelsen lästes upp av mötessekreteraren Lisa Thorstenson
då ingen av revisorerna hade möjlighet att delta på årsmötet.
10. Fastställande av balansräkning
- Nathalie läser upp och förklarar balansräkningen och den fastställs.
11. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen
- Förlusten får gå till ny räkning.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Styrelsen ges ansvarsfrihet av årsmötet.
13. Av medlemmarna avgivna motioner
- Inga inkomna motioner.
14. Av styrelsen avgivna propositioner
- Inga inkomna propositioner.
15. Val av ordförande för ett år.
- Tilde Jansson väljs till ordförande, omval 1 år.
16. Val av sekreterare
- Oliver Riedel har 1 år kvar som sekreterare.
17. Val av kassör
- Nathalie Redén har 1 år kvar som kassör.

-

Marie Hellberg hyrs in att sköta ekonomin och kommer rapportera
löpande till styrelsen.
18. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen på två år
- Lisa Thorstenson väljs till ledamot, omval 2 år.
- Felicia Gillblad väljs till ledamot, nyval 2 år.
19. Val av två st suppleanter till styrelsen på två år
- Maya Redfearn väljs till suppleant, nyval 2 år.
- Saga Sundqvist väljs till suppleant, fyllnadsval 1år.
20. Val av en st revisor, och en st revisorsuppleant för ett år med uppgift att
granska styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2020.
- Maria Hemmingsson väljs till revisor, omval 1 år
- Revisorsuppleant, vakant 1 år.
21. Val av valberedning att förbereda punkterna 15-20 inför nästa årsmöte
- Till sammankallande väljs Lisa Jansson.
- Till ordinarie väljs Hermine Graff-Lonnevig.
- Till Suppleant väljs Emma Enache.
22. Val av ombud till Representantskapet och distriktsmöten samt ersättare.
- Till Sveriges Hundungdoms representantskapsmötet skickar vi Emma
Enache som ombud att representera Nacka Hundungdom. Vi har en
vakant plats som styrelsen får i uppdrag att hitta en lämplig
representant till.
- Till Östra Svealands Hundungdoms distikstårsmöte skickar Emma
Enache och Felicia Gillblad som ordinarie ombud. Som ersättare väljs
Tilde Jansson och Lisa Thorstenson.
23. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-22.
- Omedelbar justering av punkterna 15-22.
24. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2020.
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fastställs.
25. Eventuella övriga informationspunkter.
• Klubbstugan
- Styrelsen berättar om att de har länge haft planer på att rusta upp i
klubbstugan som hundungdom har då den inte är i ett bra sick. Planen
för 2020 är att styrelsen ska prata med Nacka BK samt Nacka kommun
om möjligheter till att genomföra en upprustning.
• Klubbkläder
- Styrelsen och ledarna har pratat om att det vore roligt att skaffa
klubbkläder med vår logga. Medlemmarna på årsmötet tyckte detta var
en bra idé och styrelsen kommer skicka ut ett formulär till
medlemmarna om detta. Om de visar sig finnas intresse kommer
styrelsen fixa med klubbkläder och de ska sedan gå att beställas innan
sommaren.
26. Mötets avslutande.
- Nacka Hundungdoms ordförande för 2020 Tilde Jansson avslutar
årsmötet 2020.

