
Protokoll fört vid Svenska Basset Klubben La Nord östras årsmöte 2021-03-16, mötet 

hölls som Video möte Microsoft Teams. 

 

1. Mötet öppnades av ordf. Mats Andersson och röstlängden justerades.  

15 personer var närvarande. Ingen revisor var närvarande Deltagarlistan se sid 2 av 

protokollet. 

2. Jack Junel valdes enhälligt till mötesordförande. 

3. Staffan Leijon anmäldes av styrelsen till protokollförare vid mötet 

4. Per Erik Pettersson och Susanne Lindqvist valdes till att justera dagens protokoll tillika 

som rösträknare. 

5. Samtliga närvarande var medlemmar och hade rösträtt och yttranderätt, varvid denna p 

utgick. 

6. Mötet var stadgeenligt och i behörig ordning utlyst vilket beslutades.  

Det antecknades att mötet varit ut annonserat i laga tid på föreningens hemsida, genom 

utskick till medlemmarna med aktuell mailadress samt via Bassetklubbens hemsida. 

7. Dagordningen fastställdes. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse föredrogs och godkändes. 

 Det antecknades och noterades att medlemsantalet var 446 och hade minskat med 7 st. 

medlemmar. 

9. Balans och resultaträkningen godkändes och årets vinst överfördes till ny räkning. 

10. Två uppdrag från föregående årsmöte förelåg, vilka var att inge två motioner till Basset- 

fullmäktige. Uppdragen har verkställts. 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. 

12. A) Styrelsens verksamhetsplan för 2021 godkändes. 

B) Styrelsens förslag till rambudget 2021 godkändes. 

C) Det meddelades att medlemsavgiften kommer att vara oförändrad för 2021 eftersom 

den beslutas ett år i förväg CS. 

13. VAL 

Till ordf. valdes Mats Andersson på 1 år, omval. 

Till ordinarie ledamöter 2020 valdes Bengt Olsson, Leif Pettersson och Charlotte 

Hammarberg med (1) år kvar. 

Nyval på två (2) år gjordes av Mats Nyberg, Frida Nilsson och Carina Veen Huis. 

Till suppleanter på ett (1) år valdes Christina Forsgren.  

14. Till revisorer valdes på 1 år valdes Josephine Veen Huis och Gunilla Edbom, omval på 

bägge. 

Det beslutades att styrelsen skall bestå av 7 st. medlemmar, inkl. ordförande och en 

suppleant. 

15. Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes Susanne Karlsson 

Till ordinarie ledamot i valberedningen på 2 år valdes Bo Olofsson. 

Jack Junel kvarsitter på 1 år. 

16. Beslöts att punkterna 13-15 skulle vara omgående justerade. 

17. Inga övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor 

före årsmötet anmälts till styrelsen förelåg. 

Två motioner har inkommit inom stadgad tid. 

Motion 1 från Bo Olofsson, vilken tillstyrkts av styrelsen. 

Motion 2 från Jack Junel, vilken tillstyrkts av styrelsen. 

Bägge motionerna tillstyrktes av årsmötet. 



18. Årsmötet avslutades med att årsmötets ordförande tackade den avgående styrelsen för 

gott arbete under ett år som har varit problematiskt p.g.a. pandemin. 

                   

 Vid protokollet 

 

Staffan Leijon   Jack Junel 
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Justeras 

                     Per Erik Pettersson  Susanne Lindquist    
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