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Protokoll upprättat efter förenklat årsmöte via webben för Jaktspaniels i Sverige den 
29-31 maj 2020. 

Protokoll: 

Fredrik Bruno, SKKs kansli 

Närvarande: 

Sammanlagt 46 röstberättigade medlemmar har deltagit i mötet. Deltagarlista finns 
som bilaga till protokollet. 
 
§ 1 Introduktion 

Mötesdeltagarna fick grundläggande information om mötestypen och formerna 
för att delta i beslut vid mötet. 
 

§ 2 Kallelse till mötet 
Mötesdeltagarna informerades om formerna för styrelsens kallelse och 
beslutade att mötet skulle anses kallat till enligt gällande regelverk. 

  
§ 3 Redovisning av föregående verksamhetsår 

Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelse samt klubbens 
ekonomiska redovisning och revisorernas berättelse. 
 
Mot bakgrund av ovan beslutade mötet att fastställa verksamhetsberättelsen 
och den ekonomiska redovisningen. Det ekonomiska resultatet balanseras i ny 
räkning. 

 
§ 4 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna hade yrkat på att årsmötet skulle meddela styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2019. 
 
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 
 

§ 5 Rambudget för 2020 
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget, inget annat 
förslag förelåg för mötet. 
 
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2020. 

  
§ 6 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
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 Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag. Valberedningen hade inte 

 mottagit några ytterligare nomineringar.  
  

 Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag i dess helhet med nedan 
resultat: 

  
 Till ordförande med ett års mandattid valdes Petra Johansson. 
  

Till ledamöter med två års mandattid valdes Biggan Elofsson, Annika Lingander 
och Tina Lindqvist. 

 
Till suppleanter med ett års mandattid valdes Yvonne Schwermer-Herngren och 
Mats Andersson. 

 
Till ordinarie revisorer med ett års mandattid valdes Catharina Lundberg och 
Marika Mogelind. 
 
Till sammankallande i valberedningen med ett års mandattid valdes Elisabeth 
Persson 
 
Till ledamot i valberedningen med två års mandattid valdes Jenny Furenbäck. 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
Fredrik Bruno, mötesadministratör  
Juridiska avdelningen, SKKs kansli 
 
 
Bilagor till protokollet 

• Beslutsrapport från VoteIT 
• Deltagarlista 
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