Signerat dokument
Justering av årsmötesprotokoll
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll SRSL DFÅ 2103310402.pdf
Storlek: 157357 byte
Hashvärde SHA256:
ddd3db13683ad17a13c446c1fc9b09abf08e1497f2eaa15d611ee6b47310467e

 OB, JK, FJB — Powered by TellusTalk: ID 1275511664

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
OLOF BERNHARDTZ 19420510-0656
Signerat med BankID 2021-05-23 13:39 Ref: d80e9e96-ed1a-4be5-ba4b-eef486b10e97

JAN KARLSSON 19510517-4899
Signerat med BankID 2021-05-24 14:15 Ref: dc68b714-bc5b-4d3a-86e9-70bd9ea851cc

Fredrik Jonsson Bruno 19820310-0212
Signerat med BankID 2021-05-27 19:00 Ref: fb569a83-98be-460a-a888-a247c39c09d5

31 mars – 2 april 2021
Sida 1/3

Svenska rasklubben för Svensk lapphund – årsmöte 2021
§ 1-7
Protokoll upprättat efter digitalt förenklat årsmöte för Svenska rasklubben för Svensk
lapphund den 31 mars – 2 april 2021.
Protokoll:
Fredrik Bruno, SKKs kansli
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Närvarande:
Sammanlagt 63 röstberättigade medlemmar har deltagit i mötet. Deltagarlista finns
som bilaga till protokollet. Med deltagande avses att medlemmen erhållit mötesbiljett
och registrerat ett konto i mötesverktyget VoteIT.
§1

Introduktion
Mötesdeltagarna fick grundläggande information om mötestypen och formerna
för att delta i beslut vid mötet.

§2

Kallelse till mötet
Mötesdeltagarna informerades om formerna för styrelsens kallelse och
beslutade att mötet skulle anses kallat till enligt gällande regelverk.

§3

Val av justeringspersoner
Valberedningen hade föreslagit Jan Karlsson och Olle Bernhardtz.
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§4

Redovisning av föregående verksamhetsår
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska
redovisning samt revisorernas berättelse för 2020.
Mot bakgrund av redovisningen av 2020 års verksamhet beslutade mötet att
fastställa verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Det
ekonomiska resultatet balanseras i ny räkning.

§5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna hade yrkat på att årsmötet skulle meddela styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.
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§6

Rambudget för 2021
Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget, inget annat
förslag förelåg för mötet.
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2021.
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§7

Val av styrelse, revisorer och valberedning
a) Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag till styrelse, revisorer
och valberedning. Valberedningen hade inte mottagit några ytterligare
nomineringar.
Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag med nedan resultat:
Till ordförande med ett års mandattid valdes Cattlin Marques.
Till ledamot med två års mandattid valdes Henrik Emanuelsson.
Till ledamot med två års mandattid valdes Lotta Sjaunja.
Till suppleant med ett års mandattid valdes Anna Tallroth.
Till suppleant med ett års mandattid valdes Karolina Ross.
Till ordinarie revisorer med ett års mandattid valdes Liselott Forsberg
Eriksson och Christina Lundqvist.
Till revisorssuppleanter med ett års mandattid valdes Monica Jacobsson,
och Jeanette Lundgren.
Till sammankallande i valberedningen med ett års mandattid valdes Marie
Andersson.
Till ledamot i valberedningen med två års mandattid valdes Gunilla Skinnar.
Mot valen av Cattlin Marques, Henrik Emanuelsson och Karolina Ross
reserverade sig Ingrid Bååth.

---------------------------------------------Fredrik Bruno, mötesadministratör
Juridiska avdelningen, SKKs kansli

Svenska rasklubben för Svensk lapphund
31 mars – 2 april 2021
Sida 3/3

---------------------------------------------Jan Karlsson,
av mötet vald justeringsperson

 OB, JK, FJB — Powered by TellusTalk: ID 1275511664

---------------------------------------------Olle Bernhardtz,
av mötet vald justeringsperson

Bilagor till protokollet
• Beslutsrapport från VoteIT
• Deltagarlista

