
Protokoll för Hässleholm Hundungdoms årsmöte 2020 

25 februari kl. 18.30 i lektionssalen på HHU 

 

 

1. Petra Lindström hälsade alla välkomna till årsmötet och bjöd till fika med semlor. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för alla närvarande medlemmar. 

2. Val av två justeringspersoner (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera årsmötets 

protokoll. Ebba Eriksson & Linnea Nilsson valdes till justeringspersoner. 

3. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst blev med ja besvarad. 

4. Val till ordförande att leda årsmötets förhandlingar blev Stefan Nilsson. 

5. Styrelsen anmälde att de utsett Petra Lindström till årsmötessekreterare.  

6. Dagordning fastställdes med ett tillägg: ”20b Direkt justering av valen”. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive resultaträkning, för det förflutna verksamhetsåret 

samt verksamhetsplan och budget för kommande år lästes upp och redogjordes för av Linda Lidgren 

och Ebba Eriksson. Därefter godkändes de och lades till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse för det förflutna verksamhetsåret lästes upp av Ebba Eriksson., därefter 

godkändes den och lades till handlingarna. 

9. Balansräkning en fastställdes. 

10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen. Inga förslag från årsmötet, så 

styrelsen får disponera vinsten kommande år efter verksamhetens behov. 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter blev med ja besvarad. 

12. Av medlemmarna avgivna i motioner fanns det inga inkomna. 

13. Av styrelsen avgivna propositioner fanns det inga angivna. 

14. Till ordförande i styrelsen för ett år valdes Linda Lidgren. 

15. Till ordinarie ledamöter i styrelsen för två år samt fyllnadsval valdes följande personer:  

Karin Svensson – fyllnadsval 2 år 

Helene Håkansson – fyllnadsval 1 år 

Petra Lindström – fyllnadsval 1 år 

Johanna Sarkar – fyllnadsval 2 år 

Magdalena Nilsson – omval 2 år 

Olivia Jönsson – nyval 1 år 

16. Till styrelsesuppleant för två år samt fyllnadsval valdes följande personer: 

Elina Andersson – 2 år 



Emelie Moberg – fyllnadsval 1 år 

17. Två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att granska styrelsens förvaltning 

under löpande verksamhetsår valdes och det var följande personer: 

Revisorer: Ebba Eriksson & Åsa Gunnarsson 

Revisorsuppleanter: Berit Jönsson & Agneta Schyttberg 

18. Till kommittéansvariga valdes följande personer:  

Utbildning: Malin Levin  

Tävlingskommitté: Anna-Karin Sjödin 

Aktivitetskommitté: Ann-Katrin Jansson 

Hustomtar: Ingemar Eriksson & Leif Jönsson 

PR: Birgitta Nilsson 

Stuga: Helena Bengtsson 

Cafeteria: Olivia Jönsson 

Hemsida: Magdalena Nilsson 

19. Till valberedning för förberedande av val enligt punkterna 14-19 till nästa årsmöte valdes: Camilla 

Karlsson & Åse Jensen  

20b Omedelbar justering av samtliga val gjordes. 

21. En diskussion fördes gällande regelrevidering för SAgiK 2020. Förslag från HHUs medlemmar 

uppkom och det blev en diskussion kring olika förslag på nya regler och styrelsen kommer att 

sammanställa dessa och därefter skicka in förslag. 

22. Övriga frågor: Inga övriga frågor. 

22. Mötet avslutas. 

 

Justeras av: 

 

 

Ordförande för årsmötet   Sekreterare för årsmötet 

 

 

 

Justeringsperson   Justeringsperson 


