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Protokoll 
Å rsmo te Wermlands Ko rsa llskap 

 

 
Datum/tid: 2022-02-20 kl 18.30-19.00 
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter Hannäs 

Närvarande: Se bifogade deltagarförteckning 

  
 
 
 

§1 Klubbens ordförande förklarade mötet öppnat. 

§2 Till mötesordförande valdes Eva Jansson. 

§3 Britt Lööv valdes till sekreterare för årsmötet. 

§4 Beslutades att röstlängd skulle fastställas när denna behövdes. En 
deltagarlista för mötet upprättades. 

§5 Till protokolljusterare och rösträknare valdes Astrid Locke och Karin 
Söderqvist. 

§6 Dagordningen fastställdes. 

§7 Fastställdes att mötet hade utlysts i laga ordning. 

§8 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse hade skickats ut till 
mötesdeltagarna inför årsmötet.  

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med tillägget att den ska 
kompletteras med information om att WKS utsågs till årets arrangör vid 
körkonferensen i november.  

Förvaltningsberättelsen godkändes.  

Dokumenten bifogas detta protokoll. 

§9 Revisionsberättelsen lästes upp av Britt Lööv. 

§10 Balans- och resultaträkning fastställdes. 

§11 Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 

§12 Beslutades att styrelsen under 2023 ska ha sju ledamöter och två 
suppleanter. 

§13 Till ordförande på ett år valdes Diana Johansson. 
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§14 Val av ledamöter 

 1 år kvar: Diana Johansson 
  Laila Marklars 
  Urban Söderqvist 

 Fyllnadsval 1 år: Sofia Kjellström 

 Omval 2 år: Britt Lööv 
  Cathrine Wildfors 

 Nyval 2 år: Linn Iivanainen 

 Val av suppleanter 
 1 år: Gunnar Nilsson  
  Anna Höglund Södersten 
 
§15 Astrid Locke utsågs till ungdomsledamot och bildar föreningens 

ungdomssektion.  

§16 Föreningens sektioner är tävlingssektionen och WE-sektionen. 

§17 Till revisorer valdes Susanne Nyberg Sundqvist och Annelie Österberg 
på Peritus Konsult i Värmland AB . Till revisorssuppleant valdes Eva 
Andersson.  

§18 Beslutades att valberedningen ska bestå av två ledamöter.  

§19 Omval på ett år gjordes av Eva Jansson som också utsågs till 
sammankallande av valberedningen. Val av ytterligare ledamot 
överlämnades till styrelsen att hantera. 

§20 Frågan om val av ombud till olika konferenser och möten hänskjuts till 
styrelsen som utser dessa vid behov. 

§21 Beslutades att årsavgiften för 2024 höjs till 350 kr. 

§22 Övriga ärenden 
 Verksamhetsplanen redovisades och godkändes. Planen bifogas detta 

protokoll. 

§23 Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet 
 
 
<sign>  <sign> 

 ..................................................................   .....................................................................  
Britt Lööv Eva Jansson 
 Mötesordförande 
 
 
Justeras:  
 
 
<sign>  <sign> 

 ..................................................................   .....................................................................  
Astrid Locke Karin Söderqvist 
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Bilaga 1 – Deltagarförteckning: 
 
Eva Andersson (digitalt) 

Lena Fjellman 

Linn Iivanainen 

Eva Jansson 

Diana Johansson 

Sofia Kjellström 

Astrid Locke 

Britt Lööv 

Laila Marklars 

Gunnar Nilsson 

Karin Söderqvist 

Urban Söderqvist 

 

 


