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Protokoll upprättat efter digitalt förenklat årsmöte för Nordmalings BK den 24-26 
februari 2021. 

Protokoll: 

Fredrik Bruno, SKKs kansli 

Närvarande: 

Sammanlagt 28 röstberättigade medlemmar har deltagit i mötet. Deltagarlista finns 
som bilaga till protokollet. Med deltagande avses att medlemmen erhållit mötesbiljett 
och registrerat ett konto i mötesverktyget VoteIT. 
 
§ 1 Introduktion 

Mötesdeltagarna fick grundläggande information om mötestypen och formerna 
för att delta i beslut vid mötet. 
 

§ 2 Kallelse till mötet 
Mötesdeltagarna informerades om formerna för styrelsens kallelse och 
beslutade att mötet skulle anses kallat till enligt gällande regelverk. 

 
§ 3 Val av justeringspersoner 
 Valberedningen hade föreslagit Erika Norberg och Linda Landby. 
 
 Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
  
§ 4 Redovisning av föregående verksamhetsår 

Mötesdeltagarna tog del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska 
redovisning samt revisorernas berättelse för 2020. 
 
Mot bakgrund av redovisningen av 2020 års verksamhet beslutade mötet att 
fastställa verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Det 
ekonomiska resultatet balanseras i ny räkning. 

 
§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna hade yrkat på att årsmötet skulle meddela styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020. 
 
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag. 
 

§ 6 Rambudget för 2021 

Nordmalings Brukshundklubb – årsmöte 2021 
§ 1-7 
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Mötesdeltagarna tog del av styrelsens förslag till rambudget, inget annat 
förslag förelåg för mötet. 
 
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till rambudget för 2021. 

  
§ 7 Val av styrelse, revisorer och valberedning 

a) Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag till ordförande, vice 
ordförande, sekreterare samt revisorer och valberedning. Valberedningen 
hade inte mottagit några ytterligare nomineringar. 
 
Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag med nedan resultat: 
 
Till ordförande med ett års mandattid valdes Jenny Lund. 
 
Till vice ordförande med två års mandattid valdes Viktoria Hedström. 
 
Till sekreterare med två års mandattid valdes Maria Bylund. 
 
Till ordinarie revisorer med ett års mandattid valdes Gunilla Eriksson och 
Isso Dalsfält. 
 
Till revisorssuppleanter med ett års mandattid valdes Hanna Lindgren och 
Anna-Lena Hägglund. 
 
Till sammankallande i valberedningen med ett års mandattid valdes Hanna 
Lindgren. 
 
Till ledamöter i valberedningen med två års mandattid valdes Lillemor 
Lindström och Anita Hägglund. 
 

b) Mötesdeltagarna tog del av valberedningens förslag till ledamöter och 
suppleanter i styrelsen. Utöver valberedningens förslag hade ytterligare (1) 
nominering till ledamot inkommit. 
 
Ledamöter och suppleanter till styrelsen valdes ur en gemensam pott där 
röstetalen avgjorde mandattid och vilken roll i styrelsen den nominerade 
fick.  
 
Fem personer skulle väljas, en ordinarie ledamot med två års mandattid, två 
ordinarie ledamöter med ett års mandattid (fyllnadsval) och två suppleanter 
med ett års mandattid. 
 
Årsmötet valde ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt följande: 
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Till ordinarie ledamot med två års mandattid valdes Linda Olofsson.  
 
Till ordinarie ledamöter med ett års mandattid (fyllnadsval) valdes Erika 
Karlsson och Linda Widmark. 
 
Till suppleanter med ett års mandattid valdes Natalie De Wall och Renée 
Höglander. 
 
 

 
 
---------------------------------------------- 
Fredrik Bruno, mötesadministratör  
Juridiska avdelningen, SKKs kansli 
 
 
 
---------------------------------------------- 
Erika Norberg, 
av mötet vald justeringsperson 
 
 
---------------------------------------------- 
Linda Landby, 
av mötet vald justeringsperson 
 
 
 
Bilagor till protokollet 

• Beslutsrapport från VoteIT 
• Deltagarlista 
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