
Protokoll årsmöte ULO 2022-03-29 i Enköping, Vallby Hånningby 6

1. Fastställande av röstlängden
6st deltog fysiskt på mötet. 3st deltog genom zoom.

2. Val av mötesordförande
Valdes gjorde Helena Olsson

3. Lokalområdesstyrelsens anmälan om protokollförare
Valdes gjorde Veronica Nilsson

4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.
Valdes gjorde Linda Borg och Jane Forsberg

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2-
årsmötet beslutade enligt § 7 moment 2

6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. Årsmötet ansågs
stadgeenligt utlyst
Svar ja, varit på hemsidan och facebook sidan

7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes

8. Genomgång av:
a. lokalområdesstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte.
Under år 2021 har vi haft 10st MH, 1st MT, Rasmästerskap i IGP, Exteriörbeskrivning
och BSE

b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
Detta ser lika ut som alla andra år, vi går med +-0 budget

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
vinst eller förlust
De pengar som finns kvar vid årsslutet går över till år 2022

10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalområdesstyrelsen
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet

11. Genomgång av lokalområdesstyrelsens förslag avseende:
a. mål
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret
c. andra ärenden samt motioner vilka lokalområdesstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
Vi följer samma som HS/huvudstyrelsen
På SRM arrangemanget 30/4–1/5 måste man vara medlem för att få delta



Vi fortsätter som Lokalområde isf att bli ett aktivitetsområde

12. Beslut i ärenden enligt punkt 11
Beslutades att godkänna detta

13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Många MH är inbokade, IGP tävling 30/4, SRM utställning 1/5, Lydnadstävling i
oktober, ev. appellspår lydnad startklass i vår.
Fira ULO 25 år

14. Val av lokalområdesstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Ordförande 1 år Malin Åsander omval
Vice ordförande 2 år Veronica Nilsson nyval
Ledamot 1 år Linda Borg nyval
Ledamot 2 år Helena Olsson nyval
Suppleant 2 år Camilla Bergqvist nyval

Sekreterare Anette Gustavsson kvarstå 1 år
Kassör Magnus Nilsson kvarstår 1 år
Ledamot Jennie Säll Pedersen kvarstår 1 år
Suppleant Kerstin Bjärkelöv kvarstår 1 år

15. Val av revisorer enligt § 9
Valdes gjorde Ellinor Lindestam

16. Val av valberedning enligt § 10
Valdes gjorde Weronica Ljungström

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16
Valen godkändes

18. Beslut om lokalområdesstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som
inte behandlats under punkt 12
Inga motioner har inkommit

18. Mötets avslutande

Ordförande Helena tackade för ett mycket givande möte


