
Årsmötesprotokoll 2022 

Svenska Bassetklubben NordÖstra´s LA 
2022-03-12, Plats: Scandic Upplands Väsby 

 
 
  Mötets öppnande 

Mötet öppnades av klubbens ordförande Mats Andersson som hälsade alla välkomna. 
 
§ 1  Justering av röstlängden 
 Närvarande medlemmar var 19 st som antecknades och avprickades mot klubbens 
 medlemsregister. Därmed ansågs röstlängden justerad. 
 
§ 2 Val av ordförande 
 Till ordförande för årsmötet Jack Junel. 
 
§3  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 Carina Veen Huis 
 
§4  Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera 

protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare. 
Till justerare jämte mötesordföranden och rösträknare valdes Ronny Westerlund och 
Clas Wennman. 

 
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
 Konstaterades att alla är medlemmar. 
 
§ 6  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Ja, information har skickats ut via mail och lades ut på hemsidan. 
 
§ 7  Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 8  Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse.  
  
§ 9  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
 uppkommen vinst eller förlust 

Balans och resultat gicks igenom, klubben visar en förlust på 25 020,56 kronor.  
Som balanseras i ny räkning. 

 
§ 10  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett styrelsen 
 Våra motioner, 2 st avslogs på Bassetfullmäktige. 
 
§ 11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 12  A. Beslut om styrelsens förslag om verksamhetsplan 
 Verksamhetsplanen lästes upp och mötet beslutade fastställa denna. 

B. Beslut om styrelsens förslag om rambudget 
 Rambudgeten lästes upp och mötet beslutade att godkänna föreslagen budget men 
           med tillägget att året föreslås visa ett plus/ minus noll-resultat. 
 C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
           Avgifter beslutas nu av CS, varför frågan bordlades. 
  



 
  
  
§ 13  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
 Mats Andersson – Ordf omval på 1 år 
 Ordinarie - Mats Nyberg – vald till årsmötet 2023 
           Ordinarie – Carina Veen Huis – vald till årsmötet 2023 
           Ordinarie – Desirée Högman – nyval 2 år 
           Ordinarie – Soifa Björklund – nyval 2 år 
           Ordinarie – Caroline Karlsson – nyval 2 år 
           Ordinarie – Jimmy Öhnstedt – fyllnadsval 1 år 

            
           Suppleant – Jarko Ikola – nyval 1 år 
           Suppelant – Jesper Edlund – nyval 1 år 
 
§ 14  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 Charlotte Hammarberg och Jack Junel 
  
§ 15  Val av valberedning 
 Susanne Karlsson smk 1 år, samt Ronny Westerlund 2 år. Bo Olofsson är sen tidigare 
            vald till årsmötet 2023. 
  
§ 16  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 
 Det antecknades att punkterna 13 -15 på dagordningen var omedelbart justerade. 
 
§ 17  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 

veckor före årsmötet anmälts till styrelsen.  Anmälan om sådant ärende ska vara 
skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och 
lämna förslag till beslut.  Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som 
inte finns medtaget under punkt 17 kan, 
Årsmötet önskade att styrelsen i valda delar tar upp drevprovsreglerna, som NordÖstra 
tidigare skickat motion om, till förnyad diskussion med Bassetklubben 

  
§ 18  Årsmötet avslutas. 

Ordf. Jack Junel tackar för fint årsmöte och tackar avgående styrelsemedlemmar för 
fint utfört styrelsearbete. 
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