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Svenska Agilityklubbens årsmöte 2017 
2017-03-18 
 

§1 Årsmötet öppnades 

Ordförande Christianne Simson öppnade årsmötet klockan 10.15.  

 

§2 Justering av röstlängd för årsmötet 

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 30 röstberättigade medlemmar. 

 

§3 Val av ordförande för årsmötet 

Valberedningen föreslog Moa Källström som årsmötesordförande och Jonas Erlandsson föreslog Per-

Inge Johansson. Omröstningen skedde öppet genom handuppräckning. Årsmötet beslutade att välja 

Moa Källström till mötesordförande. 

 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet 

Styrelsen har anmält Fredrika Jonasson som protokollförare för årsmötet. 

 

§5 Val av två justerare, som tillsammans med mötesordförande och protokollföraren ska justera 

protokollet, samt fungera som rösträknare. 

Årsmötet beslutade att välja Yvonne Ahlin och Håkan Ericson som justerare tillika rösträknare. 

 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar  

Årsmötet beslutade att alla närvarande har närvaro- och yttranderätt. 

 

§7 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Enligt stadgan ska årsmötet utlysas minst fem veckor före utsatt årsmötesdatum, det vill säga före 

den 11 februari för mötet 18 mars. Årsmötesdatum publicerades den 16 januari på hemsidan och 

årsmötet beslutade att mötet blivit utlyst i enlighet med stadgan. 

 

§8 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen med tillägg av en övrig fråga som anmäldes av Mari 

Edman. 

 

§9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 

Mötesordförande Moa Källström läste upp verksamhetsberättelsen och gav utrymme för frågor. 

Årsmötet framförde önskemål om mer utförlig information i styrelsens beslutsprotokoll och styrelsen 

lovade att tillgodo se detta. Årsmötet framförde önskemål om information rörande aktivitetsgrupper 

och deras bildande. Årsmötet uttryckte önskemål om att få ta del av statistik rörande antal starter 

och förare från SAgiK Tävling, Jonas Erlandsson erbjöd sig att visa detta efter mötets avslutande. 

Kassör Sven Åfeldt presenterade den ekonomiska redogörelsen (resultat- och balansräkning) och gav 

utrymme för frågor. Mötet noterade att det fanns två revisionsberättelser för verksamhetsåret 2016, 

en genomförd av auktoriserad revisor Jonas Ekman på LR revision och en utförd av Monica Karlsson. 

Mötet tog först del av Jonas Ekmans revisorsberättelse, som funnits tillgänglig före mötet via 

föreningens hemsida. Mötesordförande Moa Källström läste upp revisionsberättelsen som Monica 
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Karlsson lämnat för verksamhetsåret 2016 och mötet noterade att denna inte var underskriven. 

Årsmötet ansåg sig ha fått tagit del av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen.  

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust  

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och låta överföra minusresultatet i 

löpande räkning.  

 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 

Rapport från arbetet runt en rasfestival lämnades av Håkan Ericson och Mari Edman. Arbetet med att 

skapa en rasfestival pågår. 

 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att i enlighet med revisorernas uttalande bevilja den avgående styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

 

§13 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan  

Mötesordförande gav årsmötet möjlighet för frågeställning runt verksamhetsplanen 2017. Efter 

förslag från Ellinor Brändström beslutade mötet att stryka de två första meningarna under rubriken 

Tävling: ”Under året som kommer tas ansökningsperioderna bort på prov. De som hanterar tävling 

idag kommer att fortsätta godkänna ansökta tävlingar”. Årsmötet uppdrog till styrelsen att under 

året utreda vilka konsekvenser ett borttagande av ansökningsperioderna skulle kunna få. Årsmötet 

beslutade att efter denna justering bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Mötesordförande föredrog kommande periods budget och gav årsmötet möjlighet att ställa frågor. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till rambudget. 

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 är oförändrad, 150 kr. 

 

§14 Beslut om antal ledamöter samt val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 

§8 i SAgiKs stadgar samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

Valberedningens förslag presenterades av Eva Persson, att styrelsen under verksamhetsåret 2017 

skulle bestå av ordförande samt 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Cili Blomgren lämnade in 

ett förslag om att utöka antalet suppleanter till 4. Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 6 

ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.  

 

Årsmötet beslutade att bifalla valberednings förslag på ordinarie ledamöter.  

Ledamot Katarina Johansson  Nyval 2 år 

Ledamot Petra Patcha  Nyval 2 år 

Ledamot Kristin Tuomisto  Nyval 2 år 

 

Förutom valberednings förslag, Lisa Härdne, kom det in ytterligare ett förslag på en ledamot på 

fyllnadsval, Ellinor Brännström föreslog Mija Jansson och årsmötet beslutade om sluten votering 

kring detta val. Resultatet blev lika antal röster på båda alternativen, Lisa Härdne 15 röster och Mija 

Jansson 15 röster och i enlighet med stadgan avgjordes valet genom lottning.  
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Resultatet blev: 

Mija Jansson   Fyllnadsval 1 år 

 

Förutom valberedningens förslag på suppleanter, Eva Silfverberg, Josefin Mälman och Lena 

Holmqvist, inkom det ytterligare två förslag på suppleanter. Cili Blomgren föreslog Dijana Zeric, Mija 

Jansson och Anna Karin Eldvik föreslog Lisa Härdne. Årsmötet beslutade om sluten votering kring val 

av suppleanter. 

Årsmötet beslutade att välja följande till suppleanter: 

Suppleant 1  Lena Holmqvist 29 röster Nyval 1 år 

Suppleant 2 Eva Silfverberg 28 röster Nyval 1 år 

Suppleant 3 Josefin Mälman 26 röster Nyval 1 år 

Suppleant 4 Lisa Härdne 24 röster Nyval 1 år 

 

§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 enligt SAgiKs stadgar 

Valberedningen drog tillbaka sitt förslag representant för RL revision och föreslog istället Clas 

Pettersson Torpa revision. Valberedningen drog tillbaka sitt förslag Monica Karlsson och Sven Åfeldt 

föreslog Jonas Erlandsson.  

Årsmötet beslutade att välja till revisorer och revisorssuppleanter: 

Revisor  Jonas Erlandsson  Nyval 1 år 

Revisor  Clas Pettersson, Torpa revision Nyval 1 år 

Revisorssuppleant Helene Wallskär  Nyval 1 år 

Revisorssuppleant Ann Eriksson RL Revision  Omval 1 år  

 

§16 Val av valberedning enligt § 10 i SAgiKs stadgar 

Det inkom ytterligare förslag på personer till sammankallande i valberedningen förutom 

valberedningens förslag Eva Persson. Yvonne Ahlin föreslog Ellinor Brändström och Ewa Lundin 

föreslog Malin Radegård. Årsmötet beslutade om sluten votering kring dessa val.  

Resultatet av den slutna voteringen vid val av sammankallande: 

Eva Persson  15 röster 

Ellinor Brändström 11 röster 

Malin Radegård  4 röster 

 

Det inkom ytterligare förslag på personer till nyval av ledamot i valberedningen förutom 

valberedningens förslag Johanna Ehlin. Mija Jansson föreslog Kjell Pettersson och Ewa Lundin 

föreslog Anna Käll. Årsmötet beslutade om sluten votering kring dessa val. 

Resultatet av den slutna voteringen vid nyval av ledamot 2 år: 

Kjell Pettersson 15 röster 

Anna Käll   8 röster 

Johanna Ehlin   6 röster 

 

Mikaela Holegård avstår sitt uppdrag 2017 genom Eva Persson. Det inkom förslag på personer till 

fyllnadsval av ledamot. Valberedningen genom Eva Persson föreslog Johanna Ehlin, Yvonne Ahlin 

föreslog Ellinor Brändström och Ewa Lundin föreslog Anna Käll. Årsmötet beslutade om sluten 

votering kring fyllnadsvalet.  

Resultatet av den slutna voteringen vid fyllnadsval av ledamot 1 år: 
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Anna Käll  12 röster 

Ellinor Brändström 10 röster 

Johanna Ehlin   8 röster  

 

Årsmötet beslutade att välja: 

Sammankallande Eva Persson   Omval 1 år 

Ledamot  Kjell Pettersson  Nyval 2 år 

Ledamot  Anna Käll   Fyllnadsval 1 år 

 

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16 

 Årsmötet beslutade att omedelbart justera § 14–16. 

 

§18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fyra veckor före 

årsmötet anmälts till styrelsen  

a) Justering av en felskrivning på förra årsmötesprotokoll under §18 rörande att styrelsen ville 

utse Per-Inge Johansson till hedersordförande i SAgiK. Årsmötet beslutade då att enhälligt 

utse Per-Inge Johansson till hedersordförande i SAgiK men i protokollet står det 

hedersmedlem i SAgiK. Årsmötet beslutade att justera förra årets årsmötesprotokoll till att 

Per-Inge Johansson är vald till hedersordförande i SAgiK. 

b) Mari Edman ställde frågor om aktivitetsgrupper och det blev en diskussion med olika 

frågeställningar och svar runt dessa. 

c) Mija Jansson ställde en fråga om vem som utser veterinärer på SM. Den lokala arrangören 

ansöker hos Jordbruksverket om förordnande för veterinärer från närområdet, i enlighet 

med direktiv från SAgiKs styrelse. 

 

§19 Mötet avslutas 

Ordförande Christianne Simson tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet klockan 15.12. 

  

 

_________________________  ___________________________ 

Ordförande Moa Källström   Vid protokollet Fredrika Jonasson 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Justerare Yvonne Ahlin   Justerare Håkan Ericson 
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