
§ 1 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt
utlyst
Årsmötet annonserades i tidningen Hundstallet som gick till posten den 15 mars och annonserades på
Hundstallets hemsida den 22 mars.

Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse mötet behörigen utlyst.
#styrelsen-1 —  Bifallen
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§ 2 Val av mötesordförande att leda
förhandlingarna
Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att välja Pekka Olson till mötesordförande.
#styrelsen-2 —  Bifallen
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§ 3 Val av sekreterare att föra protokoll vid
förhandlingarna
Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att välja Jakob Holmberg till mötessekreterare.
#styrelsen-3 —  Bifallen
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§ 4 Fastställande av dagordning
Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att mötet godkänner dagordningen.
#styrelsen-4 —  Bifallen
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§ 5 Justering av röstlängd
Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att att fastställa röstlängden till de som har rösträtt i VoteIT.
#styrelsen-5 —  Bifallen
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§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare
Förslag: Bifallen (2)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att välja Christina Skov Christensen till justerare tillika
rösträknare för mötet.
#styrelsen-6 —  Bifallen

Styrelsen (styrelsen) föreslår att välja Caroline Zäll till justerare tillika rösträknare för
mötet.
#styrelsen-7 —  Bifallen





Firefox https://hundstallet.voteit.se/arsmote-2021-i-i-hundstallet-svenska-hunds...

6 av 22 2021-04-25, 15:17



§ 7 Styrelsens årsredovisningar
Här kan du se en presentation av verksamheten
(https://drive.google.com/file/d/1-AjegQqLh57Kz3zlWHm20ys01-
FPD2rb/view?usp=sharing)

Här kan du läsa styrelsens årsredovisningar.
(https://drive.google.com/file/d/1Ubn4rjqL5RixJqqL_OygZd-
2-ceyKN2g/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
#styrelsen-8 —  Bifallen
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§ 8 Revisorernas berättelse
Här kan du läsa revisorernas berättelse. (https://drive.google.com
/file/d/1Ubn4rjqL5RixJqqL_OygZd-2-ceyKN2g/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (1)

Revisorerna (revisorerna) föreslår att godkänna revisorernas berättelse.
#revisorerna-1 —  Bifallen
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§ 9 Fastställande av balansräkningen med
föreslagna dispositioner
Här kan du läsa förslagen. (https://drive.google.com/file/d
/1Ubn4rjqL5RixJqqL_OygZd-2-ceyKN2g/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att fastställa resultat- och balansräkning samt föreslagna
dispositioner.
#styrelsen-9 —  Bifallen
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§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna
Förslag: Bifallen (1)

Presidiet (presidiet) föreslår mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
#presidiet-1 —  Bifallen
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§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och
arvode till revisorerna
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är oförändrad.
Förslag: Bifallen (3)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att fastställa medlemsavgiften till 250 kronor för 2022.
#styrelsen-10 —  Bifallen

Styrelsen (styrelsen) föreslår att fastställa medlemsavgiften för ständig medlem till 2500
kronor.
#styrelsen-11 —  Bifallen

Styrelsen (styrelsen) föreslår att fastställa arvodet till revisorerna enligt löpande räkning.
#styrelsen-12 —  Bifallen
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§ 12 Orientering om verksamheten för tiden
fram till nästa årsmöte
Här kan du läsa underlaget. (https://drive.google.com/file/d
/1skcguJ3GoxExoOKBCue-WYV66sItKc_C/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att lägga orienteringen till handlingarna.
#styrelsen-14 —  Bifallen
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§ 13 Förslag från föreningsmedlem, vilket
skriftligen inlämnats till styrelsen senast den
31 december föregående år samt styrelsens
yttrande däröver
Inga förslag har inkommit.
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§ 14 Förslag till stadgeändring: Förslag till
justering av stadgarna som speglar
föreningens förändring från att driva ett
hundstall till nu flera hundstall och därmed
ett ökat behov av insamlade medel. Första
läsninge
Här kan du läsa förslaget till stadgeändring. (https://drive.google.com/file/d
/1BnUbfawMbIDLQQhyM8yUxemKyNwahobt/view?usp=sharing)

Förslag: Bifallen (1)

Styrelsen (styrelsen) föreslår att fastställa förslaget till stadgeändring enligt styrelsen
förslag.
#styrelsen-13 —  Bifallen
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§ 15 Val
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§ 15.1 Val av tre ledamöter på tre år
Här kan du läsa valberedningens förslag. (https://drive.google.com
/file/d/1P1k7wlYs7BWwDMcJ9d_YRHPtoKJ92PqB
/view?usp=sharing)

Här kan du läsa Lotta Mossbergs CV. (https://drive.google.com
/file/d/1Kw07aDoRjxgK_STnAhNWy4a8QvPvzelV
/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (3)

Valberedningen (valberedningen) föreslår att välja Ylva Thunqvist (omval) till ledamot på
tre år.
#valberedningen-1 —  Bifallen

Valberedningen (valberedningen) föreslår föreslår att välja Charlie Lejdbrandt (omval) till
ledamot på tre år.
#valberedningen-2 —  Bifallen

Valberedningen (valberedningen) föreslår föreslår att välja Lotta Mossberg (nyval) till
ledamot på tre år.
#valberedningen-3 —  Bifallen
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§ 15.2 Val av ordförande på ett år
Här kan du läsa valberedningens förslag. (https://drive.google.com
/file/d/1P1k7wlYs7BWwDMcJ9d_YRHPtoKJ92PqB
/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (1)

Valberedningen (valberedningen) föreslår föreslår att välja Susanne Lindh (nyval) till
ordförande på ett år.
#valberedningen-4 —  Bifallen
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§ 15.3 Val av revisorer
Här kan du läsa valberedningens förslag. (https://drive.google.com
/file/d/1P1k7wlYs7BWwDMcJ9d_YRHPtoKJ92PqB
/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (1)

Valberedningen (valberedningen) föreslår att välja PwC Sverige som auktoriserad revisor
på 1 år.
#valberedningen-5 —  Bifallen
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§ 15.4 Val av valberedning
Här kan du läsa förslaget. (https://drive.google.com/file/d
/1P1k7wlYs7BWwDMcJ9d_YRHPtoKJ92PqB/view?usp=sharing)

Här kan du läsa Ann Barons CV. (https://drive.google.com/file/d
/1afG4N0lb5MXTcNEGC-VFyCiP99TOkKYd/view?usp=sharing)
Förslag: Bifallen (3)

Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att välja Jane Avena (sammankallande,
omval) till valberedning på 1 år.
#moteshandlingar-1 —  Bifallen

Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att välja Annika Havas (omval) till
valberedning på 1 år.
#moteshandlingar-2 —  Bifallen

Möteshandlingar (moteshandlingar) föreslår att välja Ann Baron (nyval) till valberedning
på 1 år.
#moteshandlingar-3 —  Bifallen
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§15.5 Arvodering av styrelsen
Styrelsen för Hundstallet Stockholm har framfört önskemål om att styrelsen skall
arvoderas för sitt arbete.

Valberedningen har behandlat frågan och föreslår årsmötet följande.
Ersättning för verifierade utlägg och reseersättning vid förrättning skall utgå som vanligt.

Med tanke på verksamhetens art och finansiering genom omfattande gåvor och bidrag
bör styrelsen tilldelas ett samlat belopp vid verksamhetsårets slut för beslut på årsmötet.
Fördelningen inom styrelsen gör styrelsen själv efter arbetsinsatsernas omfattning.

Styrelsens förslag om ett belopp på 200.000:-/år till den samlade styrelsen kan vara ett
riktmärke men ekonomin för stunden måste avgöra.

Förslag: Bifallen (1)

Valberedningen (valberedningen) föreslår att bifalla valberedningens förslag till arvodering
av styrelsen.
#valberedningen-6 —  Bifallen
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§ 16 Övriga frågor
Styrelsen tycker att detta är två intressanta förslag som styrelsen kommer att undersöka
närmare för att på bästa sätt försöka att öka medlemsdemokratin i
Hundskyddsföreningen – Hundstallet. Enligt vår stadga ska förslag från
föreningsmedlem, inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 31 december föregående
år. Så är inte fallet med detta förslag. Av det skälet kan förslaget inte gå till omröstning.
Styrelsen kommer att i förslagställarens anda att undersöka hur detta skulle kunna
genomföras.
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§ 17 Årsmötet avslutas
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