
 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SVENSKA 

LUNDEHUNDSÄLLSKAPET 

SÖNDAG 25 APRIL 2021 (avser verksamhetsåret 2019) 

 

 

 

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Cecilia Obitz öppnade klubbens första digitala årsmöte och hälsade alla 

välkomna. Hon uppmanade de närvarande att stänga av sin mikrofon och bara sätta på den 

när man ville säga något. Hon berättade också att röstningar skulle ske genom att trycka på 

handen på skärmen. Några deltagare hade svårigheter med att logga in på länken. För en 

del löste det sig, men för ett par stycken gick det inte. 

2. Justering av röstlängd 

Sekreterare Annika Ågren förrättade upprop och 28 deltagare kunde räknas in på det digitala 

mötet (se bilaga). 

3. Val av protokollförare 

Klubbens sekreterare Annika Ågren valdes till protokollförare. 

4. Val av ordförande för årsmötet 

Barbro Engman föreslogs och valdes till årsmötesordförande. Hon konstaterade att årsmötet 

för verksamheten 2019 endast skulle ta upp punkterna 1-11 samt punkterna 16,17 samt 19. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Eva Linderoth och Sören Lund valdes till att justera årsmötesprotokollet samt att vara 

rösträknare. 

6. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom medlemmar 

Ordförande konstaterade att förutom henne själv deltog även Carina Lundgren, SSUK:s 

representant, i årsmötet. 

7. Är mötet stadgeenligt utlyst 

Enligt klubbens stadgar ska årsmötet utlysas 21 dagar innan. Inbjudan till detta årsmöte 

gjordes 18 mars på hemsidan och i tidningen Lundehunden nr 1/21 och på klubbens 

Facebook-sida vecka 12 (22-28 mars). Årsmötet ansågs därmed vara stadgeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

9. Verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning samt revisorernas 

berättelse 

Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 samt balans- och 

resultatberättelsen för 2019, vilka bägge godkändes. Revisor Ingegerd Jansson redovisade 

revisorernas berättelse som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 



11. Redogörelse för avelsarbetet. 

Cecilia Obitz hänvisade till texten på sidan 7 i verksamhetsberättelsen där avelsarbetet 

redovisas under Avelskommittén. 

16. Övriga ärenden 

Årsmötet godkände SKK:s uppdaterade typstadgar för Svenska Lundehundsällskapet. 

17. Redovisning av Fonden för friska lundehundar 

Cecilia Obitz redogjorde för verksamheten i fonden under 2019. 

19. Mötet avslutas 

Mötesordförande Barbro avslutade årsmötet. 

 

 

 

Annika Ågren                                                      Barbro Engman 

protokollförare                                                     mötesordförande 

 

 

Justerare: 

 

Eva Linderoth                                                    Sören Lund 

 


