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Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens årsmöte 2021-03-14 
 
Plats: Digitalt möte via Zoom 
Närvarande medlemmar: 34 
   
 

§ 1  Mötets öppnande 

- Ordförande Peter Lind hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet 
öppnat 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd  
- Årsmötet fastställde röstlängden till 34 närvarande röstberättigade medlemmar 

  

§ 3 Val av mötesordförande 
- Årsmötet beslutade att välja Alf Karlström till ordförande för årsmötet 
- Alf Karlström tackade för förtroendet att få leda årsmötet 

 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare  
- Anmäldes att styrelsen utsett Fredrik Holmberg till protokollförare under årsmötet 

 

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 
protokollet 
- Årsmötet beslutade att utse Sara Holmberg och Jarmo Renner till justerare 

 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2  

- Inga övriga personer närvarade 
 
§ 7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

- Informerades att utlysning om årsmötet skett via Nyhetsbrev till samtliga medlemmar 
2020-12-12 samt 2021-01-22, samt via SRSKs hemsida och Facebook 

- Årsmötet beslutade att årsmötet är stadgeenligt utlyst 
  
§ 8 Fastställande av dagordning 

- Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning 
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§ 9 Genomgång av: 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 

uppdrag från föregående årsmöte 
- Verksamhetsberättelsen gicks igenom  

b) Balans och resultaträkning 
- Kassör Karin Grönvall redogjorde för 2020-års balans- och resultaträkning 

c) Revisorernas berättelse 
- Revisorernas berättelse för 2020 föredrogs 

 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst  

eller förlust 
- Årsmötet beslutade att fastställa presenterad balans- och resultaträkning per den 31 

december 2020 
- Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag överföra det balanserade resultatet i 

ny räkning 
 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
- Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för 2020 
 

§ 12      Genomgång av styrelsens förslag avseende: 
a) Mål för 2021 
- Mål och inriktning för 2021 gicks igenom samt diskuterades övergripande 

 
b) Rambudget för verksamhetsår 2021 
- Karin Grönvall redogjorde för styrelsens förslag till rambudget för 2021 

 
c) Medlemsavgift enligt § 4 för närmast följande verksamhetsår  
- Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter 
- Anders Falk gav ett förslag till styrelsen angående höjning av medlemsavgift under 

2023 
 

d) Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi 

- Förelåg inga andra ärenden eller motioner 
 
§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12 

- Årsmötet beslutade att fastställa presenterade mål och inriktning, att fastställa 
förelagd rambudget samt att behålla oförändrade medlemsavgifter 
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§ 14 Val av styrelse enligt § 8 moment 1, samt beslut om suppleanternas     
tjänstgöringsordning  

 
a) Val av ordförande 
- Årsmötet beslutade att välja Peter Lind till ordförande för en tid av ett år  

 
b) Val av vice ordförande 
- Mandatperiod om 1 år kvarstår för Jenny Willman 

 
c) Val av kassör 
- Årsmötet beslutade att välja Karin Grönvall till kassör för en tid av två år 

 
d) Val av sekreterare 
- Årsmötet beslutade att välja Fredrik Holmberg till sekreterare för en tid av ett år, 

fyllnadsval 
 

e) Val av ledamöter 
- Årsmötet beslutade att välja Anna Jönsson och Malou Jacobsson till 

ordinarie ledamöter för en tid av två år 
- Mandatperiod om ett år kvarstår för Charlotta Bergqvist 

 
f) Val av suppleanter 
- Årsmötet beslutade att välja Annica Löfqvist till suppleant för en tid av ett år, 

fyllnadsval 
- Årsmötet beslutade att välja Marie Lind till suppleant för en tid av två år 
- Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag för suppleanternas 

tjänstgöringsordning: 
1:e suppleant: Annica Löfqvist 
2:e suppleant: Marie Lind 
 

§ 15      Val av revisorer och revisorssuppleant 
- Årsmötet beslutade att välja Roland Berg och Anders Falk till ordinarie revisorer för 

en tid av ett år 
- Årsmötet beslutade att välja Jerker Jeppsson och Wenche Jacobsen till 

revisorssuppleanter för en tid av ett år 
 
§ 16      Val av valberedning 

- Årsmötet beslutade att välja Lena Norman som sammankallande ledamot i 
valberedningen för en tid av ett år  

- Årsmötet beslutade att välja Tommy Rosborg som ledamot i valberedningen för en 
tid av två år 

- Mandatperiod om ett år kvarstår för Kent Karlsson 
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§ 17      Beslut om omedelbar justering av punkterna 12, 14 till 16 
- Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 12,14–16 

 
§ 18 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 

punkt 12 
- Förelåg inga förslag eller motioner 

  
§ 19  Mötets avslutande 

- Mötesordförande Alf Karlström tackade de närvarande för visat intresse och lämnade 
över till ordförande Peter Lind 

- Ordförande Peter Lind tackade för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat 
 
 
 

 
Mötesordförande:    Vid protokollet:  

 
 
 
 

------------------------------------    -------------------------------------------  

Alf Karlström     Fredrik Holmberg 
  
 
 
 

Justeras:     Justeras:  
 
 
 
 

------------------------------------    -------------------------------------------  

Sara Holmberg   Jarmo Renner 


