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                                 Protokoll fört vid Estrela föreningens
                årsmöte 2019-03-10

                 Plats: Karpalundsvägen 16 Kristianstad 

Mötet öppnas. 
ordföranden Jan Herngren hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 1 Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades till 9 röstberättigade närvarande.

§ 2 Val av ordförande för mötet. 
Valberedningens förslag Jan Herngren valdes till ordförande för årsmötet.

§ 3 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
Styrelsen anmälde Christher Thyrén som protokollförare.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet.
Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Robert Flood och Linda Sjötun Flood

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Beslutades att alla har närvaro och yttranderätt

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet har utlysts på hemsidan och via kallelse. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen för årsmötet fastställdes till den dagordning som anges i klubbens stadgar.

§ 8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med 
avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans- och resultaträkning 
samt revisorernas berättelse lästes upp och gicks igenom. Redogörelse för avelsarbetet 
fanns i verksamhetsberättelsen 
Årsmötet godkände detta och det lade till handlingarna.

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust.
 Balans- och resultaträkning fastställdes enligt av styrelsen upprättade dokument. 

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen. 

Årsmötet ansåg att uppdraget var utfört
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§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12 Motioner 
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och två 
suppleanter.

Val av ordförande

Årsmötet valde Jan Herngren som ordförande för en tid av ett år.

Val av kassör

Årsmötet valde Robert Flood för en tid på 2 år vara 1 år kvarstår

Val av sekreterare

Årsmötet valde enhälligt Christher Thyrén som sekreterare för en tid av 2 år

Val av ledamöter för en tid av två år.

Årsmötet valde Elisabeth Norberg för en tid av 2 år.

Val av två suppleanter för en tid av ett år

Årsmötet valde Anette Nilsson och Lars Rööst för en tid av 1 år

§ 14 Val av en revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 

Årsmötet valde Silvana Carlén samt som revisorer för en tid av ett år. 

Årsmötet valde revisorssuppleant Robert Walfridsson och Lars Rööst.

 
§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet valde Ewa Bentzer på ett år samt Kenneth Nordlund och Kjell Nordberg för en tid av 

1 år.  
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Årsmötet valde Ewa Bentzer som sammankallande för en tid av ett år.

§ 17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 januari innan 
årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt. Till ärendet skall 
styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om 
årsmötet så beslutar, ärende tas upp till behandling men inte till beslut. Eventuella reservationer, 
som önskas noteras i något ärende, skall avges skriftligt. Sådan reservation skall göras i 
anslutning till beslutet i ärendet. 

Årsmötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse. 

................................................... .........................................................
   / Christher Thyrén /              Jan Herngren
    mötessekreterare                         mötesordförande

....................................................... ..........................................................
     Robert Flood                                       Linda Sjötun Flood
             Justerare                       Justerare


