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Svenska Nose Work Klubben
Årsmötesprotokoll

Datum: 2021-03-19 kl 10:00 – 12:50
Plats: Digitalt via Zoom
§1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Mats Hedlund öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Mats
informerade om att mötet spelas in för att underlätta protokollföringen.
§2 Formerna för mötet
Moa Källström från SKK Föreningskommitté gick igenom den mötesteknik som gällde för mötet.
Omröstning sker i enkätform via s.k. Polls i mötesplattformen Zoom. Omröstningarna sker
anonymt där resultatet visas på skärmen för deltagarna efter varje avslutad omröstning.
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§3 Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 57 röstberättigade medlemmar.
§4 Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Ove Johansson som mötesordförande.
§5 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Lena Östman anmäldes som protokollförare vid årsmötet.
§6 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
Årsmötet valde Carin Ahlstedt och Marie Bankhed som justerare.
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
Enligt §7 Moment 4 i stadgarna äger årsmötets ordförande, Ove Johansson, närvaro- och
yttranderätt.
Årsmötet beslutade att Moa Källström, som agerar mötesstöd, äger närvaro- och yttranderätt.
§8 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmöte publicerades 2021-02-22 (26 dagar före årsmötet) på SNWK:s hemsida samt
Facebooksida. Samma dag skickades kallelse via e-post.
Årsmötet ansåg att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§9 Fastställande av dagordningen
Årsmötet fastställde dagordningen.

Svenska Nose Work Klubben
styrelsen@snwk.se
Sida 1 av 4

Organisationsnummer: 802488-9340
Bankgiro: 548-0249
Hemsida: http://www.snwk.se

Svenska Nose Work Klubben
Årsmötesprotokoll

Datum: 2021-03-19 kl 10:00 – 12:50
Plats: Digitalt via Zoom
§10 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas
berättelse
Styrelsens ordförande och kassör drog en kortare summering av verksamhetsberättelsen och
hänvisade sedan till lämnad verksamhetsberättelse och årsredovisning. Revisorerna tillstyrker att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning.
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Årsmötet ansåg att verksamhetsberättelsen redovisats.
Årsmötet ansåg att årsredovisning samt balans- och resultatredovisning redovisats.
§11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust
Årsmötet fastställde redovisad balans- och resultaträkning.
Årsmötet biföll styrelsens förslag att årets resultat, 359 616 kr, ska överföras i ny räkning.
§12 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmötet givit till styrelsen
Punkten utgår då styrelsen inte erhöll några uppdrag av föregående årsmöte.
§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
§14

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Årsmötet fastställde medlemsavgifterna för verksamhetsår 2023 till oförändrade 250 kr för
fullbetalande medlem och 75 kr för familjemedlem.
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till rambudget för 2022.
Mötet ajourneras i 12 minuter.
§15 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Årsmötet fastställde antal ledamöter och suppleanter till att vara oförändrat, åtta ledamöter och
fyra suppleanter.
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§16 Val av ordförande enligt §8 i stadgarna
Årsmötet valde Mats Hedlund till ordförande på ett år (omval).
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Val av ordinarie ledamöter i styrelsen enligt §8 i stadgarna
Årsmötet valde Susanne Lindros, Kristina Westerlind och Per-Arne Bergström (omval) samt Arne
Ekstrand (nyval) till ordinarie ledamöter på två år.
Val av suppleanter i styrelsen enligt §8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
Årsmötet valde (i tjänstgöringsordning) till suppleanter på ett år:
1. Lena Essmander (nyval)
2. Joakim Johansson (nyval)
3. Lotta Johansson (nyval)
4. Britt-Marie Andersson (nyval)
§17 Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i stadgarna
Årsmötet valde Grant Thornton representerad av Karin Eriksson som auktoriserad revisor
(omval).
Årsmötet valde Annelie Huléen och Gunilla Nilsson (omval) som ordinarie revisorer på ett år.
Årsmötet valde Denise Friskman och Marie Ahlgren (omval) som revisorssuppleanter på ett
år.
§18 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna
Årsmötet valde Marie Fogelquist till sammankallande i valberedningen på ett år (omval).
Årsmötet valde Jonas Eek som ordinarie ledamot i valberedningen på två år (omval).
§19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18
Årsmötet beslöt att omedelbart justera punkterna 15-18.
§20 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor före
årsmötet anmälts till styrelsen.
20.1 Proposition 1: Om ändring av stadgar
Årsmötet biföll propositionen.
20.2 Motion 1 om hemort i startlistor
Årsmötet avslog motionen.
20.3 Motion 2: Om karta i SNWK Tävling
Motionären accepterar styrelsens förslag på åtgärd.
Årsmötet avslog motionen.
Styrelsen ansvarar för att jobba vidare med frågan i en förenklad variant som en icke prioriterad
ändring av SNWK Tävling.
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20.4 Motion 3: Om att arrangör inte ska få tävla på sin egen tävling
Årsmötet avslog motionen.
20.5 Motion 4: Om att ta fram ett kostnadsförslag för betalsystem
Årsmötet avslog motionen.
Röstlängden justeras till 56 medlemmar.
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20.6 Motion 5: Om maxpris på startavgifter samt sänkta kostnader för att arrangera tävling
Motionären drog tillbaka motionen före omröstning.
§21 Mötets avslutande
Mötets ordförande Ove Johansson tackade för sig och lämnade ordet till styrelsens omvalde
ordförande Mats Hedlund.
Mats informerade om att SM i Nose Work 2022 kommer att hållas på Leksand Sommarland. Mats
välkomnade de nyvalda suppleanterna till styrelsen samt tackade avgående ledamot och
suppleanter för utfört arbete och informerade om att pengar donerats till Hundstallet som gåva.
Mats tackade Ove och Moa från SKK för deras bidrag till ett lyckat årsmöte och förklarade därefter
årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Sekreterare Lena Östman

Ordförande Ove Johansson

Justerare Carin Ahlstedt

Justerare Marie Bankhed
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