
 

 

 

 
  

PROTOKOLL 
 

  
Protokoll fört vid Västsvenska Fågelhundsklubbens årsmöte på Tånga Hed, Vårgårda 
Lördagen den 5 mars 2022. 
Närvarande:  16 medlemmar. 
 
P.g.a. den pågående corona pandemin och restriktionerna som följde i dess spår hölls inget 
årsmöte år 2021 varför samtliga styrelseledamöters mandattid förlängdes med 1 år.  
Som en följd av det uteblivna mötet redovisas i år verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och 
resultat-balansräkning för både år 2020 och år 2021.  
  
§ 1. Mötet öppnas. 
       VFK:s vice ordförande Martin Hallberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.  Fastställande av röstlängd. 
        Mötet beslutade att röstlängden fastställs om voteringssituation uppstår.    
 
§ 3. Godkännande av dagordningen. 
       Mötet godkände dagordningen. 
        
§ 4. Val av årsmötesfunktionärer. 
        Gert Jeppsson valdes som ordförande för mötet. 
        Inger Östh valdes som sekreterare för mötet. 
        Martin Hallberg och Marie Söderhagen valdes att jämte ordföranden justera 
        protokollet. 
 
§ 5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
       Mötet fann att kallelse gått ut enligt gällande normer. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse för år 2020 och år 2021. 
       Mötesdeltagarna läste igenom verksamhetsberättelserna och godkände desamma. 
 
§ 7. Revisionsberättelse för år 2020 och år 2021. 
       Revisionsberättelserna för verksamhetsåren 2020 och 2021, upprättade av Fred Sigurdsson 
       och Berit Mattsson, presenterades av Roland Magnusson. 
 
 § 8. Fastställande av resultat och balansräkning. 
        Roland Magnusson redovisade resultat och balansräkningen för år 2020 och år 2021.    
        Mötet beslutade fastställa resultat och balansräkningen för år 2020 och år 2021. 
 
 § 9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
        Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020 och 2021 



§ 10. Styrelsens förslag om verksamhetsplan för år 2022. 
        Gert Jeppsson presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2022 och mötet   
         godkände densamma. 
 
§ 11. Val av ordförande för en tid av 1 år.   
         Christer Bjarnesund valdes som klubbens och styrelsens ordförande för en tid av 1 år. 
         Christer ersätter avgående ordförande Pia Jelkeståhl. 
 
§ 12. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år. 
         Omval av Inger Östh för en tid av 2 år. 
         Nyval av Marianne Harr för en tid av 2 år. 
         Nyval av Henrik Nilsson för en tid av 2 år. 
         Katarina Hansson, Marie Söderhagen och Martin Hallberg sitter kvar med respektive 1 år 
         kvar av mandattiden.  
         Avgår gör Roland Magnusson och Claes Lindquist. 
 
§13. Val av suppleanter för en tid av 1 år. 
         Johan Hörndahl och Sandra Carlander valdes som styrelsesuppleanter för en tid av 1 
         år.  
 
§14. Val av revisorer för en tid av 1år. 
        Omval av Berit Mattsson som revisor för en tid av 1 år. 
        Nyval av Mattias Olsson som revisor för en tid av 1 år.  
        Nyval av Douglas Larsson som revisorsuppleant för en tid av 1 år. 
        Avgår som revisor gör Fred Sigurdsson. 
 
§15. Val av valberedning.     
        Som sammankallande ledamot för en tid av 1 år valdes Anders Groenendaal.  
        Övriga ledamöter är Gert Jeppsson och Mikael Söderhagen som bägge har 1 år kvar av 
        mandattiden. 
          
§16. Övriga frågor. 
         De avgående ledamöterna, Roland Magnusson, Claes Lindquist och Pia Jelkeståhl tackades  
         för den tid de verkat i styrelsen. Särskilt uppmärksammad blev Roland Magnusson, som 
         efter mer än 20 år som kassör för VFK och ledamot i styrelsen nu avgår. 
                 
  §17. Mötet avslutas. 
          Gert Jeppson förklarade mötet avslutat. 
                                                                                                                                          
   
 
   
        ………………………………….    ……………………………… 
        Gert Jeppsson, ordförande.  Inger Östh, sekreterare. 
 
 
 
 
       …………………………………  ……………………………….. 
        Marie Söderhagen, justeringsman                          Martin Hallberg, justeringsman 


