
 
 

PROTOKOLL 
Årsmöte 2022-02-27 i Asmundtorp  

 
 
§1 Årsmötet öppnas 
Ordförande Ingela Hansson hälsar oss välkomna och öppnat årsmötet. 
 
§2 Upprättande av röstlängd                                                                 Bilaga 1 
Röstlängden upprättades och 5 medlemmar var närvarande. 
     
§3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande att leda årsmötet valdes Ingela Hansson. 
 
§4 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Olsson. 
 
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med 
mötesordföranden justera protokollet 
Till justeringsmän och rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera 
protokollet valdes Ellinor Nilsson och Åsa Bengtsson. 
 
§6 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 
Ingrid meddelar att kallelse lades in på Facebook 31/12 och på hemsidan 1/2. 
Kallelse var även med i CT nr 4/2021. 
Årsmötet fann mötet behörigt utlyst. 
 
§7 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i befintligt skick. 
 
§8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 och 2021     
Bilagor 2 och 3 
Verksamhetsberättelser för 2020 och 2021 godkänns, och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



§9 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och 
resultaträkning samt bokslut för år 2020 och 2021                                 
Bilagor 4, 5, 6, 7, 8 ,9 
Årsmötet godkände revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning samt bokslut 
för år 2020 och 2021, som därefter lades till handlingarna. 
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020 och 2021. 
 
§11 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen 
Punkten behandlades ej. 
 
§12 Förslag på styrelse, revisorer och revisorssuppleanter              Bilaga 10 
Fanns inga namn till ny styrelse, revisorer eller revisorssuppleanter. 
 
§13 Val av ordförande till styrelsen 
Fanns inget förslag på namn. 
 
§14 Val av ledamöter till styrelsen 
Fanns inga förslag på namn. 
 
§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Fanns inga förslag på namn. 
 
§16 Utseende av valberedning 
Fanns inga förslag på namn. 
 
§17 Beslut om omedelbar justering av paragraferna §13-§16 
Fanns inget att ta beslut om, då ingen ny styrelse, revisorer, revisorssuppleanter 
eller utseende av valberedning kunde väljas. 
Årsmötet beslutar att Cocker Sydväst från dagens datum blir vilande tills vidare. 
 
§18 Inkomna motioner 
Inga motioner inkomna. 
 
§19 Aktivitetsplanering 2022                                                                   Bilaga 11 
Punkten behandlades ej, då ingen ny styrelse blev vald. 
 
 
 
 
 



 
§20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§21 Avtackning 
Avgående styrelse avtackades med en blombukett. 
 
§22 Årsmötet avslutas 
Ingela Hansson tackar för visat intresse och avslutar årsmötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Ingrid Olsson 
Sekreterare för årsmötet 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Ingela Hansson                         Ellinor Nilsson                         Åsa Bengtsson 
Ordförande för årsmötet           Justeringsman                        Justeringsman 
 
 
 


