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§1.            Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Jens Larsen som hälsade alla hjärtligt välkomna. 

 
§2.            Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Thomas Andén. 
 

§3.            Val av mötessekretare 
  Till mötessekreterare valdes Kristina Jensen. 
 

§4.            Val av 2 personer att justera protokollet tillika rösträknare 
Till justerare valdes Ingela Fritzson och Mikael Larsson. 

 
§5.           Godkännande av dagordningen 

Valberedningen informerade att i föregående årsmöte valdes 3 ledamöter på 2 
år istället för 2 ledamöter på 2 år och 1 ledamot på 1 år som fyllnadsval. 
Valberedningen föreslog att Olivers 2 år skulle ändras till 1 år som fyllnadsval 
och frågade därför Olivier som avböjde ändringen och valde att sitta hela sin 
mandatperiod på 2 år. 
 
Valberedning föreslog SMS röstning sänds till Jens för de som har problem med 
Forms. 
 
Årsmötet beslöt att tillåta SMS-röstning till justerare om man har problem med 
Teams och Forms röstning. 

 
Dagordningen godkändes av årsmötet. 

 
§6.           Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 51 personer. 
 



 
§7.            Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet har utlysts i rätt tid på hemsidan och på Facebook. 
 

§8.            Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan för 2020 & 2021 
Styrelsen presenterade verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan 
för 2021 för mötesdeltagarna. 

 
Årsmötet la verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna och godkände 
verksamhetsplanen för 2021. 

 
§9.            Ekonomisk berättelse, kassören rapportera 

Kassören gick igenom resultatrapporten för 2020 och det konstaterades att vi 
fortsatt har god ekonomi. Kassören informerade att en felaktig inbetalning har 
blivit gjord till Skatteverket, vilket innebär att det ligger 22 128 kr hos 
Skatteverket till godo för föreningen.  

 
Årsmötet la den ekonomiska berättelsen till handlingarna och budgeten för 
2021 godkändes av årsmötet. 

 
§10. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp och årsmötet godkände den med 
kommentaren att en reviderad uppdaterad revisionsberättelse ska lämnas in 
där revisorn uppdaterat revisonberättelsen med att det är Ina Malmkvist som 
tillhandahöll räkenskaperna och inte Ingrid Dahlström. 

 
§11. Frågan om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

§12. Stadgar 
Styrelsen läste upp sitt förslag till stadgeändringar. Detta har bifogats 
protokollet. Förslaget till stadgeändringar innehöll förändringar på 
nedanstående paragrafer: 
 
- §2 Tillägg. 
- §3 Uppdatering och tillägg. 
- §4 Uppdatering och tillägg. 
- §6 Uppdatering. 
- §24 Ny paragraf. 
- §25 Ny paragraf 
 



Årsmötet föreslog att styrelsen ska sätta ihop en kommitté för att reda ut 
stadgarna. 
 
Årsmötet godkände detta beslut.  
 
Propositionen om stadgeändringen avslogs därmed.                       

 
§13. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter (webbmaster & 

           styrelseersättning) 
Styrelsen föreslog att behålla medlemsavgiften oförändrad, 300 kronor per år 
samt att arvode till webbmaster ska vara 700 kronor per år och 950 kronor per 
år till styrelseledamöterna. 

 
Årsmötet fastställde avgifterna efter gällande förslag. 

 
§14. Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag 

De olika yrkandena i motionerna lästes upp och styrelsens svar läses upp.    
 

 Motion 1: 
Årsmötet beslöt att godkänna yrkande 1, dvs. att det upprättas ett 
policydokument varav det tydligt framgår att styrelsens främsta uppgift är att 
verka för medlemmarnas intresse och att styrelsen således inte får agera 
partiskt utan ska fatta principbeslut utan hänsyn till person. 
 
Årsmötet beslöt att godkänna yrkande 2, dvs. att det upprättas ett 
policydokument som behandlar värdegrunder. Dessa gäller alla 
medlemmar men är framförallt extra viktiga för personer som kan anses 
representera klubben i egenskap av instruktör eller styrelseledamot. Vi ska vara 
en förening där alla känner sig välkomna oavsett ambitionsnivå. 
 
Årsmötet beslöt att godkänna yrkande 3, dvs. att det nedtecknas regler som 
främjar öppenhet och insyn i styrelsens arbete. Här bör framgå vilken svarstid 
man kan förvänta sig på inkommande korrespondens samt vem som 
kommunicerar å styrelsens vägnar för att undvika missförstånd. 
 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till riktlinjer: 
 
Frågor till styrelsens mail, styrelsen@staffanstorpshundklubb.se, ska besvaras 
av ordförande eller sekreterare inom en period av 7 dagar från att frågan 
inkommit till styrelsens mail. Frågor som inte kan besvaras direkt av ordförande 



eller sekreterare ska vidarebefordras till bättre informerad tredje part. 
Frågeställaren ska informeras om denna vidarebefordran.  
 
Skrivelser till styrelsen för behandling och beslut ska vara styrelsen tillhanda 
senast 7 dagar före schemalagt ordinarie styrelsemöte och mottagandet skall 
bekräftas av ordförande eller sekreterare inom 7 dagar från att skrivelsen 
inkommit till styrelsens mail.  
 
Inkomna skrivelser ska hanteras i enlighet med § 11 av SHK:s stadgar.  
 
Inkomna skrivelser ska efter hantering, beslut och eller bordläggning under 
styrelsens ordinarie möten besvaras inom 7 dagar från sagda möte.  
 
Styrelsens ordinarie möten ska presenteras i klubbens kalender på hemsidan. 
 
Årsmötet beslöt att godkänna yrkande 4, dvs. att styrelsens protokoll blir 
offentliga för klubbens medlemmar utan anmodan. Förslagsvis tillgängliga i en 
anonymiserad form på hemsidan med lösenordsskydd. Detta godkändes med 
tillägget att styrelsen ska ta hjälp av sakkunnig. 
 
Motion 2: 
Årsmötet beslöt att godkänna yrkande 1, dvs. att det ska skapas en skrivelse för 
styrelsen i Staffanstorps Hundklubb att luta sig mot vid tvetydigheter som 
tydligt beskriver att de ska agera opartiskt och inte se till egenintressen vid 
beslutsfattande utan ska verka för klubbens medlemmars intressen. 
 
Ett ändringsyrkande inkom under mötet till yrkande 2, nämligen att skriva 
styrelse, instruktörer och valberedning istället för styrelse eller instruktörer. 
Motionärerna jämkade sig med ändringsyrkandet. 
 
Årsmötet beslöt att godkänna jämkningsyrkandet, dvs. att styrelse, instruktörer 
eller valberedning i Staffanstorps Hundklubb inte får använda maktmissbruk 
och (positivt/negativt) särbehandla styrelse, instruktörer eller valberedning. 
 
En medlem reserverade sig mot beslutet. 
 
 

§15. Val av ordförande 
Årsmötet avtackade Jens Larsen. 
 
Årsmötet valde Ingrid Dahlström till ordförande på 1 år (nyval). 



 
§16. Val av övriga ledamöter 

Årsmötet avtackade Stefan Partoft. 
 
Årsmötet valde Andreas Bergqvist till ledamot på 2 år (nyval). 

 
§17. Val av 2 ersättare 

Årsmötet justerade röstlängden till 39 mötesdeltagare. 
 
Årsmötet avtackade Sandra Larsson och Camilla Larsen. 
 
Årsmötet valde Therese Sirén och Gabriella Walmeus till ersättare på 1 år 
(nyval). 

 
§18. Val av revisor 

Ingrid föreslog att årsmötet bordlägger detta val till ett senare medlemsmöte. 
 
Årsmötet beslutade att bordlägga detta val till ett senare medlemsmöte. 

 
§19. Val av valberedning 

Årsmötet justerade röstlängden till 34 mötesdeltagare. 
 
Årsmötet valde Åsa Eriksson och Lise-Lott Rosenberg till valberedning. 
 

§20. Övriga frågor 
Ina Informerade att: 
 

 Agility numera klassas som idrott, vilket innebär att man kan få 
friskvårdbidrag för det. 

 En ny hemsida kommer att lanseras. Hemsidan är utvecklad i samarbete 
med idrottonline.se och är anpassad för platta/mobil från början. 

 Klubbkläder finns att beställa på Sportringen.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§21. Årsmötets avslutande 
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 
 
Bilagor: motioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och 
revisionsberättelse. 

           

 

Staffanstorp 2021-05-17 

 

 

____________________________ 

Kristina Jensen, mötessekreterare 

 

Justeras 

 

 

____________________________ 

Thomas Andén, mötesordförande 

 

Justeras   Justeras 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Ingela Fritzson, justerare  Mikael Larsson, justerare 


