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Protokoll årsmöte 2020 
RIS:  Riesen i Syd 

Datum:  2020-02-16 

Plats:   Sölvesborgs BHK 

 

 

§1 Fastställande av röstlängd   

Skjuts upp till eventuell votering.  

 

§2 Val av mötesordförande. 

Alf Karlström valdes till  mötets ordförande  

 

§3 Rasklubbensstyrelsens anmälan av protokollförare. 

Fredrik Holmberg var anmäld som protokollförande.  

 

§4 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet. 
Anette Rantanen och Jerker Jeppsson valdes til l justerare.  

 

§5 Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 
moment 2. 

Fanns inga närvarande.  

 

§6 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst.  
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§7 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes.  

 

§8 Genomgång av: 

a) Rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande av mål  och uppdrag från föregående årsmöte. 
    Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes. 

    b) Balans och resultaträkning 

    Bokslutet för 2019 lästes och godkändes. 

   c) Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes och godkändes, inga anmärkningar från revisorerna.  

Revisorerna förslår ansvarsfrihet till avgående styrelse.  

   

§9 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om 
disposition av vinst eller  förlust. 

Resultat och balansräkningen lästes och godkändes. Ekonomiska dispositioner 
beslutades att överföras i ny  räkning. 
 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen. 

Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet  
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§11 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a) Mål 

       På mötet diskuterades några av målen mer ingående.  

b) Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär 
rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. 

       Budgeten lästes och godkändes. 

      c) Medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår 

       Beslutades att ingen medlemsavgift skal l tas ut för verksamhetsåret 2020. 

d) Andra ärende samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har 
bedömt kan ge konsekvenser för verksamheten eller ekonomin. 

      Fanns inga. 

 

§12 Beslut i ärenden enligt punkt 11. 

Beslutades att fastställa föredragna handlingar enligt punkt 11.  

 

§13 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

Verksamhetsplanen lästes och godkändes.  
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§14 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1, samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Ordförande:   Alf Karlström   1år Omval 

Vice Ordförande:  Håkan Oldskog  2år Omval 

Sekreterare:    Fredrik Holmberg  2år Omval 

Kassör:   Olof Rantanen  1år Kvar 

Ledamot:    Bo Nilsson   1år Kvar 

Ledamot:   Johanna Zeberg  1år Kvar 

Ledamot:   Anders Kjellvåg  2år Omval 

 

1:a Suppleant:  Lena Norman   1år Fyllnadsval 

2:a Suppleant  Tina Nilsson   2år Omval 

 

Av ett enhälligt årsmöte valdes Alf Karlström till ordförande för Riesen i Syd.  

 

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 

Revisor:    Karin Grönvall   1år Omval 

Revisor:    Jerker Jeppsson   1år Omval 

Revisorssuppleant:         Anna Jönsson   1år Omval 

 

§16 Val av valberedning enligt § 10. 

Valet hänskjuts till nästkommande medlemsmöte  1år Sammankallande 

Valet hänskjuts till nästkommande medlemsmöte  1år Nyval 

Valet hänskjuts till nästkommande medlemsmöte  2år Nyval 

 

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 

Mötet beslutade enhälligt att förklara punkterna 14 -16 omedelbart justerade.  
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§18 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner 
som inte behandlats under punkt 12. 

Fanns inga. 

 

§19 Avslutning 

Alf Karlström tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

Vid protokollet  

Mötessekreterare Fredrik Holmberg 

 

Justeras:  

Ordförande   

Alf Karlström 

Signatur: 

 

……………………………………………….  

 

 

Namn:        Namn: 

Jerker Jeppsson      Anette Rantanen 

Signatur       Signatur 

 

……………………………………………….     ……………………………………………….  
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