
 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Mälarmårdens vallhundsklubb 

söndag 20 februari 2022. 

Plats Valsjö gård, Nynäshamn 

 

§ 1. Justering av röstlängd: 18 röstberättigade, totalt 18 medlemmar på plats. 

 

§ 2. Anna Larsson valdes till mötesordförande 

 

§ 3. Styrelsen anmälde Erica Rosendahl som protokollförare. 

 

§ 4. Åse Hermanson och Inger Tallbäck beslutades som justerare och rösträknare. 

  

§ 5. Inga utom lokalklubbsmedlemmar fanns på plats. 

 

§ 6. Årsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§ 7. Dagordningen fastställdes.  

 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning 

presenterades och godkändes. 

§ 9. Balans- och resultatredovisning presenterades och godkändes. 

§ 10. Förslaget ang att inte ha ett så högt överskott av pengar har försökts att fullföljas i bästa mån. 

§ 11. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

§12. a/ Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 godkändes. 

12 b/ Styrelsens förslag till rambudget 2022 fastställdes.  

§13. Styrelsen valdes enligt följande:  

Ordförande – Inger Tallbäck (nyval 1år) 

Vice Ordförande – Jenny Öberg (kvarstår 1 år) 



 

Ledamot – Liselott Bogårdh (nyval 2 år) 

Ledamot – Erica Rosendahl (omval 2 år)  

Ledamot – Susanna Engborg (kvarstår 1 år) 

Suppleant – Nina Sundelin (omval 2 år) 

Suppleant – Martina Nilsson (kvarstår 1 år) 

 

§14. Inga övriga val 

§15. Hans Wirström och Christina Forsell valdes till revisorer på 1 år. 

Per Solén och Eva Mauleon omvaldes till revisorssuppleanter på 1 år.  

§16. Valberedning utsågs enligt följande: 

Sammankallande – Peter Nord (1 år)  

Johan von Boisman (2 år)  

Margit Johansson (2 år) 

§17. Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13-15 

§18. Inga övriga frågor  

§ 19. Inga motioner har inkommit till Mälarmården.  

Förde en diskussion ang Svaks motion där det beslutades att bifalla avslaget. 

§ 20. Mötet avslutades. 

 

Mötets ordförande    Sekreterare  

 

_________________________  __________________________ 

                            / Anna Larsson   / Erica Rosendahl 

 

Justeras    Justeras    

 

 

___________________________  __________________________ 

                    / Åse Hermansson       / Inger Tallbäck  


