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 Årsmötets öppnande  

1. Justering av röstlängd. Församlingen godkänner röstlägden med förljande närvarande: Anders 
Cronhäll, Jonas Lejonklou, Lena Sköld , Caroline Graflund, Ninni Stener, Carina Hedrum, Malin 
Nettelbladt, Maria Kierkegaard-Lundström, Izabella Ahlberg, Emma Karlsson (ej medlem), Ove 
Stener (oklart medlemsskap). 

2. Val av ordförande för årsmötet: Valberedningen föreslog Ove Stener till ordförande av årsmötet, 
vilken valdes av ett enhälligt årsmöte. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Församlingen väljer Jonas Lejonklou som 
protokollförare. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 
justerarna är dessutom rösträknare. Församlingen valde Malin Nettelbladt och Lena Sköld. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar: Församlingen 
godkänner Emma Carlssons närvaro på årsmötet. Och beslutade att hon hade yttranderätt. 

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. Församlingen beslutar att så varit fallet. 

7. Fastställande av dagordningen: Församlingen fastställde dagordningen. 

8. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse: Styrelsens ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och lämnade sedan ordet 
till kassören Caroline Graflund som föredrog balans- och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse. 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
förlust: Mötet fastställde balans- och resultaträkning samt beslutade att uppkommen vinst skulle 
balanseras i ny räkning.  

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen: Önskemål 2016 var att 
utföra ett viltspårsmästerskap, vilket inte gjorts. Styrelsen har försökt få till mark och domare utan 
resultat. Målet att kunna ordna viltspår finns med i verksamhetsplanen för 2017. Mötet godkänner 
förslaget. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för sittande styrelse för 2016 
års förvaltning. 

12a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan: Mötet fastställde styrelsens förslag till 
verksamhetsplan. 

12b. Föredragning av styrelsens förslag till rambudget: Mötet fastställde föreslagen rambudget. 

13. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och antal suppleanter samt val av ordförande, ordinarie 
ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i dessa stadgar samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning.  

Mötet beslutade att i likhet med valberedningens förslag omvälja Anders Cronhäll till ordförande på 
en tid om 1 år. 
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Mötet beslutade att i likhet med valberedningens förslag nyvälja Ninni Stener och Izabella Ahlberg 
till ledamöter på en tid om 2 år.  

Mötet beslutade att i likhet med valberedningens förslag nyvälja Pernilla Hallström, Pernilla 
Ahlsvärd och Malin Nettelbladt till suppleanter på en tid om 1 år. Tjänstgöringsordning i ordning 
enligt ovan. 

14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter och val av revisor/er och revisorssuppleant/er 
enligt §8 i dessa stadgar:  

Mötet beslutade att i likhet med valberedningens förslag nyvälja Carina Hedrum till revisor på en 
period om 1 år samt nyvälja Emma Karlsson till revisorssuppleant på en period om 1 år. 

15. Val av valberedning enligt §9 i dessa stadgar.  

Mötet beslutade att nyvälja Lilly-Ann Forsman ( Nyval 1år) , Maria Kierkegaard  (Mandatperiod 
kvar 1 år) ,Ulrika Stiernblad (Nyval 1 år) 

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.*:Församlingen godkänner punkterna 13-15. 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före årsmötet 
har anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för 
behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.: Styrelsen har ej mottagit några 
motioner och församlingen godkänner punkt 17. 

 Årsmötets avslutning. 

 


