
 

 

Protokoll från årsmöte i Västra kretsen den 20 november 2019  

 

Plats: Svenska Brukshundklubbens Göteborgsavdelning 

 

 

 

 

1. Årsmötet öppnas. 

Sektionens ledamot Sara Sjöberg öppnade mötet 

 

2. Justering av röstlängden (förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd). 

Cirkulerande närvarolista godkändes som röstlängd. Antal närvarande: 

 

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Till ordförande för mötet valdes Michael Nyman. 

 

4. Val av sekreterare att föra protokoll. 

Till sekreterare för mötet valdes Ioana Khandelwal. 

 

5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet. 

Mötet valde Helle Håkonsen att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 

Beslöts att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

7. Anmälan av ekonomirapport. 

Den ekonomiska redovisningen fram till dagens datum föredrogs av Michael Nyman. Ekonomin befanns 

vara i god ordning, nästa års budget förväntas komma i december. Den ekonomiska redovisningen är 

baserad på kalenderår och den slutliga redovisningen föreligger vid instundande årsskifte. 

 

8. Anmälan och godkännande av verksamhetsberättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Michael Nyman. Verksamhetsberättelsen med 

ekonomirapport godkändes av mötet. 



 

 

 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 

10. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp. 

Inga ärenden förelåg till behandling. 

 

11. Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor innan 

årsmötet. 

Inga ärenden förelåg till behandling. 

 

12. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse. 

Sammankallande i valberedningen Sanaz Sabeti presenterade förslag på ny styrelse 

för verksamhetsåret 2019/2020 enligt nedan 

Ordförande Michael Nyman Omval 

Ledamot Roshanak Jabbari Omval 

Ledamot Ioana Khandelwal Omval 

Ledamot Marina Carlsson Hambardzumyan Nyval  

Ledamot Johanna Holm Nyval  

Ledamot Vakant Nyval  

 

Avgående ledamöter:  

Emma Boberg, Helle Håkonsen, Sara Sjöberg 

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.  

 

13. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning. 

Sammankallande i valberedningen Sanaz Sabeti presenterade förslag på ny valberedning för 

verksamhetsåret 2019/2020 enligt nedan 



 

 

Sammankallande Helle Håkonsen Nyval 

Ledamot Vakant Nyval 

Ledamot Vakant Nyval 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. Uppdrag lades till styrelsen att hitta nya ledamöter till 

valberedning. 

 

 

14. Val av 3 fullmäktigeledamöter.  

Sammankallande i valberedningen Sanaz Sabeti presenterade förslag på nya  fullmäktigeledamöter för 

verksamhetsåret 2019/2020 enligt nedan 

Michael Nyman Omval 

Roshanak Jabbari Nyval som ordinarie 

Ioana Khandelwal Nyval som ordinarie 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

15. Val av 3 fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning. 

Sammankallande i valberedningen Sanaz Sabeti presenterade förslag på nya  fullmäktigesuppleanter för 

verksamhetsåret 2019/2020 enligt nedan 

Marina Carlsson Hambardzumyan Nyval  

Johanna Holm Nyval  

Vakant Nyval  

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

16. Diskussion kring verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

Michael Nyman presenterade förslag till aktiviteter under kommande verksamhetsår. Mötet beslutade att 

anta styrelsens förslag till verksamhetsplan. Deltagare kom med ytterligare förslag till aktiviteter. 



 

 

17. Godkännande av krets/sektionens nya stadgar kopplat till beslut vid fullmäktige 2018. 

Mötet beslöt att godkänna kretsens nya stadgar. 

 

18. Övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden anmäldes 

 

19. Årsmötet avslutas. 

Ordförande Michael Nyman tackade avgående styrelse ledamöter och valberedningens ledamöter för 

deras insatser. Därefter avslutades mötet. 

 

 


