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§ 11. BESLUT OM AII§VARSFRTTIET rÖR STYRELSEN
Med stöd av revisoremas berättelse samt deras ftirslag till ansvarsfrihet ftir styrelsen fattas
ftiljande beslut:
Stiimman beslutar enheilligt
att bevilja styrelsen frrll ansvarsfrihet ftir det gangna verksamhetsåret.
§ 12.

1. BESLUT OM STYRELSENS

TÖNST,AC TILL YERKSAMIIETSPLÅN

Föreligger en verksamhetsplan ftir det kommande året.
Stiimman beslutar
att godkåinna frreslagen verksarnhetsplan

2.

\v

Stiimman beslutar

att godkåinna styrelsens frrslag till rambudget frr verksamhetsåret.

3.

v

BESLUT OM STYRELSENS TÖNST,AC TILL RÄMBT'DGET

BESLUT OM AVGITTERX'öR KOMMANDE YERKSAMHETSÅR

Styrelsen fbreslår en ofbråindrad avgift fttr 2020 års verksamhet. Stämman fattar
foljande beslut:
Stiimman beslutar
att samma avgift som år 2019 även skall utgå fran rasklubbarna under å$ 2A20.
§ 13. VAL AV ORDf,',ÖnANnn, ORTITNARIE LEDAMÖTER (rcH
SUPPLEANTER I STYRELSEN EI§LIGT § 8 SAMT BE§LUT OM

SUPPLEANTERNAS TJÄNSTGÖNNVCSORDNING
Val ftirrättas enligt ftiljande:
Val av styrelseordftirande frr 1 ar. Förslag Carola Lindekrans (nyval).
S&imman beslutar enhälligt
att till ordftrande frr ett år viilja Carola Lindekrans.

_

Val av 3 ledamöter for 2 fu samt 2 ledamöter fiir 1 år. Valberedningens ftirslag:
Anne Hansson (omval), Krister Esping (omval), Emelie Svensson (omval),
John S Berg (nyval) samt Susanne Danheimer Nilsson (fr11nadsval).
Stiimman beslutar enhiilli gt
ltt till ledamöter ftir 2 år välja Anne Hansson, Krister Esping samt Emelie Svensson.
ågltill ledamöter ftir I fu vilja John S Berg samt Susanne Danheimer Nilsson.
Stiimman beslöt enhiilligt afi åindra valberedningens ftirslag att välja John S Berg som
ledamot tränz fu till I år. Detta ftir att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt, utan gå
omlott med varandra. Högst 3 ledamöter frrutom Ordf. ska viljas varje år.
Följande ledamot har 1 år kvar på mandattiden Annelie Karlsson Karjalainen.

Val av I suppleant fiir en tid av 2 år samt 1 suppleant for en tid av 1 ar. Valberedningens
örslag: Åsa Lundgren (nyval) 2 år samt Fredrik Lövgren (fyllnadsval) 1 år.
Stiimman beslutar enhälligt
*tlväl1aÅsa Lundgren som suppleant ftir 2 år.
- .t u
attviiljaFredrik Lövgren som suppleant fiir , fu.,/ .frf
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