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Protokoll fört vid SPHK:s distrikt Mälardalen 

ordinarie årsmöte, 2016-03-31 

 

§1. Mötets öppnande 

Petra hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val ordförande för mötet och anmälan av sekreterare utsedd av styrelsen. 

Till mötesordförande valdes Petra Dalenklint samt anmälan om mötessekreterare utsedd av 

styrelsen: Heléne Werner 

 

§3. Justering av röstlängd 

Röstlängden lästes upp och godkändes. 

 

§4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare 

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Eva Zandstra och Heléne Ouchterlony. 

 

§5. Beslut av närvaro- och yttranderätt 

Samtliga deltagare har närvaro- och yttranderätt 

 

§6. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst 

Godkännande av att mötet behörigen utlysts. 

 

§7. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och 

resultaträkning samt revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes med tillägg; skatekurs i januari med 16 

deltagare samt agilityträff/prova-på i maj med 3 deltagare. 

 

Kassören redogjorde årets resultat utifrån resultat- och balansrapport. 

 

Revisorernas berättelse lästes upp. 

 

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förslust 

Balans- och resultaträkning fastställdes och uppkommen vinst överförs i ny räkning. 

 

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut om att ansvarsfrihet; styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
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§11. Styrelsens verksamhetsplan för 2016 

Förslag till preliminär verksamhetsplan för 2015 godkändes av årsmötet med tillägget; att ha 

som ambition att genomföra minst 1st barmarks- och 1 st snöaktivitet under 2016 

 

§12. Styrelsens förslag till budget 2015 

Redovisning av budget förslag som godkändes 

 

§13. Val av ordförande 

Styrelsen uppdrogs vid konstituerande möte att utse ordförande inom styrelsen 

 

§14 Val 2 st ordinarie ledamöter om 2 år  

Valdes Jeanette Engström och Eva Zandstra 

 

§15 Val 1st ordinarie ledamot om 1 år, fyllnadsval   

Valdes Gabriella Nordgren 

 

§16 Val av 1 suppleant om 2 år 

Valdes Matilda Haglund 

 

§17 Val av 1 st suppleant fyllnadsval om 1 år  

Valdes Lisa Lithammar  

 

§18. Val av2 st revisorer och 1 st revisorssuppleanter om 1år 

Till revisorer valdes Frank Ouchterlony och Heléne Ouchterlony. Till revisorssuppleanter 

valdes Anders Larsson  

 

§19. Valberedning 

Val av valberedning2 st om 1 år valdes Helene Larsson, sammankallande och Charlotta 

Ludvigsson 

 

§20. Beslut om omdelbar justering av §13-19 

Omedelbar justering av §13-19 av årsmötet utsedda justerare. 

 

§21 Motioner 

Inga inkomna motioner 

 

§20. Övriga frågor 

Diskuterade kring förslaget som finns om SPHK:s omorganisation, mötets uppfattning var att 

distrikten bör behållas i någon form. 

En uppmaning till styrelsen att kika på vilka EU-bidrag som finns att söka, förslag på Leader. 
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§22. Mötets avslutande 

Petra Dalenklint avslutande mötet.   

 

 

 

 

______________________________ _____________________________ 

mötes ordf. Petra Dalenklint  mötes sekr. Heléne Werner 

 

 

 

______________________________ _____________________________ 

justerare: Heléne Ouchterony   justerare: Eva Zandstra 

 


