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Protokoll årsmöte Gislaved-Västbo BK 

Datum  2020 05 29 

Plats  Klubbstugan 

Närvarande                      Enligt bifogad röstlängd  

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Klubbens ordförande Reine Lidén öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 2. Fastställande av röstlängden. 

 Röstlängden fastställdes. 

§ 3. Val av mötesordförande. 

Brittmari Ulvås Mårtenson valdes till mötesordförande. 

§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare. 

Styrelsen anmälde Elisabeth Trolle till att föra mötets protokoll, vilket godkändes. 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden   

ska justera protokollet. 

Till justerare valdes Arne Moberg och Carin Grönkvist. 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i    

stadgarna. 

Inga personer som inte var medlemmar deltog i mötet. 

§ 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Enligt de riktlinjer som gäller under pandemin ska årsmöte hållas senast 30 juni. Årsmötet 
annonserades på klubbens hemsida, medlemssida på facebook och genom affischering på 
klubben. Årsmötet ansåg, att mötet blivit utlyst enligt de regler som gäller för närvarande. 

§ 8. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

§ 9. Genomgång av 

  a) verksamhetsberättelse 

  b) balans- och resultaträkning  

  c) revisionsberättelse. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
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Verksamhetsberättelsen lästes upp. Balans- och resultaträkningen gicks igenom och 
revisorernas berättelse lästes upp. 

Balans- och resultaträkningen fastställdes. I verksamhetsberättelsen fattades dels att Lövlunds 
kennel haft läger på klubben, dels att förra ordföranden Brittmari Ulvås Mårtenson avgick 28 
februari. I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen. 

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

§ 11. Genomgång av styrelsens förslag avseende:  

  a) rambudget för innevarande verksamhetsår (2020) samt preliminär rambudget för  

  det närmast följande verksamhetsåret (2022) 

  b) medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår (2022)   

  dvs. klubbavgift för: 

• ordinarie medlem 

• familjemedlem  

och § 12. Beslut i ärenden enligt § 11. 

  a) Rambudget för verksamhetsåren 2021 och 2022 har inte tagits fram och medföljde därmed 
inte årsmöteshandlingarna. Årsmötet beslöt att styrelsen ska ta fram en rambudget att 
redovisas på nästa medlemsmöte. 

  b) Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift. 

 § 13. Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna.   

Mötet beslöt om omval av Christina Josefsson och Malin Bennet samt nyval av Carin 
Grönkvist som sekreterare och Jerker Andersson som suppleant. Förelåg förslag om att välja 
Solveig Karlsson till ordförande. Valberedningen var dock inte informerad om detta men hade 
inte något förslag på någon till ordförandeposten. 

Diskuterades och beslöts att välja Solveig Karlsson till ordförande. 

Mot årsmötets förfarande reserverade sig GVBK:s revisor Bo Carlsson. 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 

Till revisor på ett år omvaldes Bo Carlsson. Posterna som andre revisor och revisorssuppleant 
är vakanta. 

§ 15. Val av valberedning enligt § 9 i stadgarna. 

Ingen valberedning valdes på årsmötet. 
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§ 16. Beslut om omedelbar justering av § 13 – 15. 

Årsmötet beslöt att § 13–15 kunde förklaras omedelbart justerade. 

§ 17. Övriga frågor. 

Kennel Ermoros vandringspris i bruks delades ut. Priset tilldelades Ingrid Johansson med 
Maxi. 

§ 18. Mötets avslutande. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

  

 

 

                                           

Vid protokollet:                                            

 

_______________________________________________ 

Elisabeth Trolle Strzyzewski   

 

Justerare 

 

____________________________            _________________________________ 

Carin Grönkvist                                          Arne Moberg 

 

 

Mötesordförande:                                         _________________________________  

 

 

___________________________________    

Brittmari Ulvås Mårtenson 

                  

 

Elisabeth
Anteckning
Justeringsanmärkningar:Lövlunds kennel hade kennelträff hos klubben, inte läger.Vandringspriset gick till Magdalena Johansson med Nix.Reine Lidén är vice ordförande.

Elisabeth
Textruta
Justeringsanmärkningar:Lövlunds kennel hade kennelträff hos klubben, inte läger.Vandringspriset gick till Magdalena Johansson med Nix.Reine Lidén är vice ordförande.




