
Kallelse till ÅRSMÖTE 
Söndagen den 14 mars kl. 13.00 via zoom 

 

Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till kassören (kassor@smadjursvanner.com)  

med ert namn och medlemsnummer (födelsedatum) senast 9mars.  

Efter den 9mars kommer en länk till mötet, samt årsmöteshandlingarna, att mailas ut till de som 

anmält sig.  

OBS! Eftersom årsmötet genomförs digitalt på grund av rådande omständigheter kommer 

röstberättigad medlem inte att kunna åberopa sluten omröstning vid val.  

 

DAGORDNING 
§1 Årsmötet öppnas  

§2 Godkännande av dagordningen  

§3 Val av ordförande för årsmötet  

§4 Val av sekreterare för årsmötet  

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, röstlängdsjustering 

§6 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning  

§7 Verksamhetsberättelse  

§8 Vinst och förlusträkning  

§9 Revisorernas berättelse  

§10 Frågan om ansvarsfrihet  

§11 Val av styrelse   

ordförande (2år) 

Valberedningens förslag: Désirée Lennklo (omval) 

Vice ordförande (1år) 

Valberedningens förslag: Åsa Hansson (omval)  

Sekreterare (2år)  

Valberedningens förslag: Daniel Thufvesson (nyval) 

Ledamot (2år)  

Valberedningens förslag: Charlotte Sjöström (omval) 

Ledamot (2år)  

Valberedningens förslag: Mathilda Ember (Nyval) 

Ungdomsledamot (1år)  

Valberedningens förslag: Alina Rosenberg Areskoug (omval) 

Suppleanter (nyval 2år) 

Valberedningens förslag: Kari Andersson (nyval) 

§12 Val av revisorer och revisorsuppleant 

 Valberedningens förslag: Conny Obrell (revisor), Maria Bejmar (revisorsup.) 

§13 Val av valberedning 

§ 14 Ev. inkomna motioner  

§ 15 Mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse  

Under verksamhetsåret 2020 har Sydsveriges Smådjursvänner trots 

coronarestriktioner lyckats att anordna två utställningar (i mars i Hässleholm i samband 

med årsmöte & i juli i Höör), samt ett par fysiska medlemsaktiviter, bland annat en 

keramikkväll. När restriktionerna blev strängare i slutet av året övergick föreningen till 

digitala aktiviteter. Den årliga julfesten samt en agilityutbildning gick av stapeln via 

Zoom. Ca ett femtontal medlemmar deltog vid respektive event. Föreningen har under 

året inköpt en webbkamera för att höja bildkvalitén vid den sortens arrangemang samt 

inför årsmötet 2021, som även det kommer att bli digitalt. 

Styrelsen har under året framförallt haft styrelsemöten via Zoom. Styrelsen har tagit 

fram en drog- och alkoholpolicy samt haft dialog med Höörs kommun angående 

föreningsbidrag. Många arbetsinsatser lades under våren på att planera och förbereda 

föreningens 40års jubileum som var tänkt att firas i samband med sommarutställningen, 

men som pga pandemin fått skjutas framåt. Det grundläggande arbetet är nu klart och 

många inköp är gjorda, vilket kan underlätta för en den styrelse som tar vid efter 

årsmötet, om ett jubileum kan genomföras 2021. Styrelsen har under året även 

hanterat frågor kring smittsam sjukdom; halsböld på råtta. Beslut fattades att ge 

bidrag för provtagning samt att under en period inte tillåta råttor på förenings 

evenemang. 

Under året har medlemsutvecklingen utvecklats positivt. I slutet av året hade 

föreningen ett knappt hundratal medlemmar. Gåvomedlemskap från uppfödare har haft 

en positiv inverkan.  

/Styrelsen 
 


