
Årsmöte Bohusläns Fåruppfödare 21/3 2022

Närvarande: Lars G Persson, Monica Öberg, Ulrika Jenderbo, Inger Uneback,
Therese Magnusson, Mats Swensson, Lennart Carlsson, Anna Bergström, Lars
Englund, Niklas Christensson, Håkan Blidberg, Roland Olausson

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Lars G Persson

2. Val av ordförande för mötet
Lars G Persson valdes som ordförande för mötet.

3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Therese Magnusson valdes till sekreterare för mötet.

4. Fastställande av röstlängd
Mötesdeltagarna beslutade att fastställa röstlängden enligt närvarande på 12
röstberättigade medlemmar.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare
Roland Olausson och Anna Bergström väljs till justerare samt
rösträknare.

6. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
Inga synpunkter framfördes.

7. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.



8. Övriga frågor
Inga övriga frågor framfördes.

9. Årsredovisning

a) Verksamhetsberättelse
Medlemmarna har tagit del av styrelsens verksamhetsberättelse och inga
synpunkter framfördes.

b) Bokslut
Kassören presenterade de ekonomiska rapporterna. Resultaträkningen
fastställdes av mötet.

10.Revisorernas berättelser
Revisorerna bekräftade att redovisningen har upprättats i enlighet med god
revisionssed i Sverige.
Synpunkter lämnades från revisorerna om förbättrade rutiner kring
redovisning av kursdeltagare och arbetsgången för att följa upp att deltagarna
betalar kursavgifterna.

11. Fastställande av balansräkning
Kassören gick igenom balansposterna. Balansräkningen fastställdes av
mötet.

12.Fråga om utgående behållning kan överföras till nästa räkenskapsår
Mötesdeltagarna svarade Ja till det.

13.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret
2021
Styrelsens ledamöter och kassör beviljades ansvarsfrihet för 2021.

14.Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
4000 kr i arvode tilldelas styrelse och revisorer.

15.Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
5 st ordinarie och 2 suppleanter. (+2 revisorer)

16.Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter
Valberedningens förslag till ny styrelse för 2022:

Ordinarie styrelseledamöter:
Therese Magnusson (2 år) nyval



Ulrika Jenderbo (2 år) omval

Som ordförande: Therese Magnusson

Styrelsesuppleanter:
Monica Öberg (2 år) omval
Roger Warnvik (1 år) nyval
Lennart Carlsson (ordinarie) har 1 år kvar
Inger Uneback (ordinarie) har 1 år kvar
Mats Swensson (suppleant) har ett år kvar

Medlemmarna på årsmötet överlät åt styrelsen att fördela ansvarsområdena.

Revisorer ( 2 ordinarie samt 2 suppleanter):
Håkan Blidberg (1 år) omval
Thomas Lundqvist (1 år) omval
Roland Olausson (1 år) omval
Lars Englundh (1 år) omval

Valnämnd (3 ledamöter):
Lars G Persson (sammankallande), Roland Olausson och Anna Bergström.

17.Anmälan av budget och plan för 2022
Budgeten godkänns för 2022.

18.Motioner som inlämnats till styrelsen
Inga motioner har tagits emot.

19.Övriga frågor
Inga övriga frågor.

20.Mötet avslutas
Lars G Persson avslutade mötet.

2022-03-21

Lars G Persson, ordf. Therese Magnusson, sekr.

Roland Olausson, Justerare Anna Bergström, Justerare


