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ÅRSMÖTE 2021



Årsmötesinformation
Här hittar du samtliga handlingar inför Svenska Hobbyklubbens årsmöte 2021 som genomförs den 
15 maj med samling klockan 11.00 på Ursands Camping och Resort strax utanför Vänersborg. 
Mötesstart beräknas till 11.15. 

Årsmötet arrangeras utomhus och via det digitala mötesverktyget Teams. 

Om vädret tillåter och man vill delta fysiskt samlas vi vid Svenska Hobbyklubbens tält kl 11.00. 

Medtag egen stol och tänk på att hålla avstånd. 

Digital närvaro via Teams erbjuds för er som inte vill delta fysiskt.

Teams-rummet öppnar klockan 11.00 och mötet beräknas starta 11.15. 

Du behöver laptop, surfplatta eller en smartphone samt fungerande internetuppkoppling för att 

delta i det digitala mötet. 

Nedan finner du länk till det digitala mötesrummet. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/193ameeting_OTc3YTU5YzMtYmY3Zi00NTkxLTg1ZjAtMDI2OTA5NTZiNmU040thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%22df0eb55a-8859-438d-96c8-096446ada704%22%2c%22Oid

%22%3a%228dcaa439-6154-4a04-8a63-aa1382f0cc47%22%7d

Rösträtt har person som har betalt medlemsavgift och innehar aktivt medlemskap 2021.

Klubben bjuder fysiska deltagare på fika innan mötet och vid 
avslutat årsmöte serveras en enklare lunch ute i friska luften!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/193ameeting_OTc3YTU5YzMtYmY3Zi00NTkxLTg1ZjAtMDI2OTA5NTZiNmU040thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22df0eb55a-8859-438d-96c8-096446ada704%22%2c%22Oid%22%3a%228dcaa439-6154-4a04-8a63-aa1382f0cc47%22%7d


Dagordning vid årsmöte 2021-05-15
1. Val av:

a) mötesordförande.
b) mötessekreterare.
c) två justerare, tillika rösträknare.

2. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse.
b) Ekonomisk berättelse.
c) Revisorernas berättelse.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet
a) Proposition om stadgeändring §3 och §4
b) Proposition om stadgeändring §5
c) Proposition om stadgeändring §7
d) Proposition om stadgeändring §9
e) Proposition om stadgeändring §11 och §12
f) Proposition om stadgeändring §15
g) Proposition om stadgeändring §16
h) Proposition om stadgeändring §18

7. Behandling av inkomna motioner

8. Fastställande av medlemsavgift

9. Styrelsens förslag om anskaffandet av Nordea betalkort med en inköpsgräns
på max 10000 SEK

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

11. Val av:
a) ordförande, för en tid av två år.
b) två eller fler ledamöter, för en tid av ett eller två år. (Ledamöter väljs
så att de går  ”omlott”)
c) två ersättare, för en tid av ett år.
d) en revisor, för en tid av ett år.
e) en revisorsersättare, för en tid av ett år.
f) två ledamöter till valberedning varav en sammankallande, för en
tid av ett år.

12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande







SVENSKA:: 

HOBBY 
KLUBBEN 

Antal medlemmar 2020 

2020-12-31 hade Svenska Hobbyklubben totalt 286 medlemmar. 

Avslutande ord 

Styrelsen för Svenska Hobbyklubben vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt 

till i klubbens verksamhet under 2020, ett år som saknar motstycke i modern tid. 

Trots svårigheter och utmaningar avslutades året med hoppfullhet, positivitet och 

framåtanda. lnterimstyrelsen vill rikta ett extra stort tack till den avgående styrelsen som 

föredömligt och tålmodigt överlämnade all sin kunskap så att arbetet med att förvalta 

klubben kunde fortskrida. 

Ett varmt tack riktar vi också till alla våra medlemmar som trots alla utmaningar bidragit 

med glädje, bidragit till en fantastisk gemenskap och till att vi alla fått ett mycket roligare 

ca pi gliv! Tack för att ni har hållit i och hållit ut! 

Kassör 

Matthias Ahlqvist 

Suppleant 

Per Björnskiöld 

Vice ordförande 

Anders Elander 

Ledamot 

Suppleant 



Svenska Hobbyklubben
802489-2534
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31 

Resultatrapport 

Utskrivet 2021-04-24 17:42
Senaste vernr A 204 

  Period Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3110 Medlemsavgifter 40 300,00 0,00 
3115 Deltagaravgift 59 025,00 0,00 
3120 Profilprodukter 3 320,00 0,00 
3185 Erhållna bidrag och gåvor 4,00 0,00 

Summa nettoomsättning 102 649,00 0,00

Övriga rörelseintäkter

3990 Övr ersättn och intäkter 200,00 0,00 

Summa övriga rörelseintäkter 200,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 102 849,00 0,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST 102 849,00 0,00

Övriga externa kostnader

6630 Inköp Material -3 139,00 0,00 
6646 Profilprodukter Förtroendevalda -1 932,00 0,00 
6650 Hemsida -1 845,00 0,00 
6655 Frimärken och porto -693,00 0,00 
6725 Bankkostnader -1 103,10 0,00 
6726 Swish kostnader -1 830,20 0,00 
6727 Återbetalning -59 425,00 0,00 
6730 Övriga kostnader -2 558,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -72 525,30 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -72 525,30 0,00

Årets resultat

8999 Redovisat resultat -30 323,70 0,00 

Summa årets resultat -30 323,70 0,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00

Sida 1(1)

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=3115&toacct=3115&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=3120&toacct=3120&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=3185&toacct=3185&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=3990&toacct=3990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6630&toacct=6630&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6646&toacct=6646&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6650&toacct=6650&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6655&toacct=6655&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6725&toacct=6725&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6726&toacct=6726&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6727&toacct=6727&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=6730&toacct=6730&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Svenska Hobbyklubben
802489-2534
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2021-04-24 17:41

Senaste vernr A 204 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

1920  Bank, PlusGiro 85 874,80 85 874,80 41 323,70 127 198,50 

1950  PayPal 23 189,00 23 189,00 -11 000,00 12 189,00 

Summa kassa och bank 109 063,80 109 063,80 30 323,70 139 387,50 

Summa omsättningstillgångar 109 063,80 109 063,80 30 323,70 139 387,50

SUMMA TILLGÅNGAR 109 063,80 109 063,80 30 323,70 139 387,50

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2010  Eget kapital -109 063,80 -109 063,80 0,00 -109 063,80 

2019  Redovisat resultat 0,00 0,00 -30 323,70 -30 323,70 

Summa eget kapital -109 063,80 -109 063,80 -30 323,70 -139 387,50

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-109 063,80 -109 063,80 -30 323,70 -139 387,50

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

Sida 1(1)

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=1920&toacct=1920&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=1950&toacct=1950&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=2010&toacct=2010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=34a4a147726748adacfd0c3bf57707bb&r=gledger&fromacct=2019&toacct=2019&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=




6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

a) Proposition om stadgeändring §3 och §4
Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §3 och §4 ändras till nedanstående förslag: 

§ 3 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen är öppet för 
– ägare av Hobby husvagn. 
– ägare av Hobby husbil. 
– familjemedlemmar boende på samma adress som ägare av Hobby husvagn/husbil. 

Medlemskap bekräftas genom betald medlemsavgift årligen och gäller per kalenderår. 
Styrelsen kan som medlem välja in annan person av intresse för föreningens verksamhet. 

§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek bestäms årligen av årsmötet. 

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

b) Proposition om stadgeändring §5

Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §5 ändras till nedanstående förslag: 

§ 5 Föreningsmöten 
Föreningens årsmöte ska hållas årligen under det första halvåret. Kallelse till årsmöte sker via 
föreningens hemsida och via e-post.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner att det behövs, eller då det skriftligen  begärs av 
minst en tiondel av medlemmarna. Kallelse till årsmöte sker minst åtta veckor innan mötet och vid 
extra föreningsmöte minst fyra veckor före mötet. I kallelse till extra möte ska det framgå varför 
mötet ska hållas. Kallelse till årsmöte eller extra möte utfärdas av styrelsen och publiceras på för-
eningens  hemsida enligt ovan. Kallelsen med tillhörande dokument uppdateras löpande fram till 7 

dagar före årsmötet, då  kallelsen med dagordning och övriga dokument blir ”låst”. 

Föreningen uppmuntrar alla träffar med Hobby husvagnar och husbilar. Utöver föreningsmöten 
som nämnts ovan, är det välkommet att ordna lokala träffar. För att en träff ska räknas som en 
lokal klubbträff  krävs dock att styrelsen ger sitt godkännande. Godkännande ges bland annat med 
hänsyn till tid och plats för föreningens  egna möten. En lokal träff medför inga förpliktelser från 
föreningens sida. En lokal träff som är godkänd av styrelsen  får använda klubbens namn i kontak-

ter med sponsorer, arrangörer, campingar, etc.

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

c) Proposition om stadgeändring §7
Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §7 ändras till nedanstående förslag: 

§ 7 Rösträtt, valbarhet mm
Varje närvarande medlem, som personligen betalt medlemsavgift senast den 10 mars innevarande
år, har rösträtt på föreningens årsmöte.
Omröstning sker öppet. Val ska göras med slutna sedlar, om så begärs.
Beslut fattas (där dessa stadgar inte bestämmer annat) med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska
beslut fattas genom lottning.

Endast medlem kan väljas att representera föreningen. 

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

d) Proposition om stadgeändring §9
Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §9 ändras till nedanstående förslag: 

§ 9 Valberedning
Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt § 6 pos 9.f.
Valberedningen förbereder alla val som ska göras på årsmötet (utom val av valberedning)  för
tiden fram till nästa årsmöte.
Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden, dock utan rösträtt.

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

e) Proposition om stadgeändring §11 och §12
Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §11 och §12 ändras till nedanstående för-
slag: 

§ 11 Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, samt eventuella andra funktio-
ner.
§ 12 Firmatecknare
Firman tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig.

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

f) Proposition om stadgeändring §15
Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §15 ändras till nedanstående förslag: 

§ 15 Revision 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret 
utses vid årsmötet en revisor och en personlig suppleant för denne. 

Revisor ska avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderår (1 januari-31 december).

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

g) Proposition om stadgeändring §16
Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §16 ändras till nedanstående förslag: 

§ 16 Uteslutning 
Medlem som inte agerar i enlighet med Svenska Hobbyklubben ändamål, förtalar eller  agerar mot 
klubbens intressen kan uteslutas ur föreningen. 
För att en medlem ska bli utesluten gäller att 75% av styrelsens närvarande ledamöter på styrelse-
möte röstar för uteslutning.

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



6. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

h) Proposition om stadgeändring §18
Styrelsen föreslår årsmötet att skrivelse i stadgarnas §18 ändras till nedanstående förslag: 

§ 18 Upplösning 
För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §17. 
För att  beslut om upplösning ska gälla krävs dock 3/4 (75 %) majoritet vid båda mötena. Upplöses 
föreningen genom att uppgå i  annan förening med anknytning till Hobby, ska föreningens tillgång-
ar tillfalla den andra  föreningen.  
Upplöses föreningen av annan anledning ska tillgångarna överföras till NTF, att förvaltas och an-
vändas till gagn för trafiksäkerhetens  samt campingens främjande.

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet bifaller propositionen i sin helhet



8. Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta kring en oförändrad medlemsavgift avseende år 2022. 

Styrelsens förslag till beslut

Att: årsmötet fastställer medlemsavgift avseende 2022 till att vara 100 kr. 



9. Styrelsens förslag om anskaffandet av 
Nordea betalkort med en inköpsgräns
på max 10000 SEK
I dagsläget har inte föreningen ett bankkort vilket innebär att inköp till föreningen som ej kan
göras via faktura måste belasta ideella ledamöters ekonomi och försvårar betalningar av 
exempelvis IT-tjänster vilket i förlängningen påverkar en säker drift och utveckling av hemsida och  
medlemssystem. 
 
Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsmötet godkänner att föreningen anskaffar ett Nordea 
betalkort med en inköpsgräns på maximalt 10 000 sek. 

Styrelsens förslag till beslut

Att: fattar beslut om att Svenska Hobbyklubben ska anskaffa ett Nordea betalkort med en belopps-
gräns om maximalt 10 000 sek. 



�

Verksamhetsplan 2021–2022 

Aktiviteter under år 2021 och 2022
 
Vårträff 2021 12-16 maj på Ursand.

Höstträff 2021 8-12 september på Elmia. Svar om träffen går att genomföra inväntas.  
Värdar på plats: beslutas på styrelsemöte under 2021.

Övriga träffar under hösten 2021  
Medlemsträff på Tumbo Husvagnar. Datum ej fastställda.

Vårträff 2022 26-29 maj. Plats och arrangörer fastställs senare.

Höstträff 2022 Elmia. Ej fastställt datum. Antal platser okänt ännu.  
Värdar på plats: beslutas på styrelsemöte under 2022.

Klubbträffar - officiella och lokala
Klubben ska enligt sina stadgar ha minst en träff (med årsmöte) varje år. 
Höstträffen/Elmia är en officiell klubbträff, för betalande medlemmar.

Styrelsen uppmuntrar alla medlemmar att ordna lokala träffar under förutsättning att lokala 

bestämmelser följs. Den som ordnar en lokal träff kan använda klubbens namn och även 
klubbens hemsida, med bokningssystem, forum, etc. 

Är du intresserad av att ordna en lokal träff? Kontakta styrelsen! 

Utveckla medlemskapet
Att vara medlem i Svenska Hobbyklubben ger möjlighet att delta på klubbens officiella 

träffar, med trevlig samvaro. Detta kommer klubben att fortsätta med under kommande 

verksamhetsår, med vissa justeringar för restriktionerna kring Covid-19.

Klubben kommer att skicka ut minst tre medlemsbrev per år. 
 
Klubben arbetar också aktivt för att utveckla fler förmåner åt våra medlemmar genom 

exempelvis rabatt - och samarbetsavtal.  

Påverka produktutveckling
Svenska Hobbyklubben för kontinuerligt dialog med ansvarig för Hobbys organisation i 

Sverige för att driva utveckling och önskemål insamlade från klubbens medlemmar. 



Svenska Hobbyklubben Budget 2019-2022

2019 2020 2021 2022
Budget Utfall Budget Rev budget Budget Rev budget Skillnad Budget Rev budget Skillnad

Inkomster
Elmiabiljetter (31*1300) 36000 41800 36000 0 40000 0 −40000 40000
Medlemsavgifter (125*100) 12500 35500 12500 12500 12500 40000 27500 40000

0
0
0

Kläder m.m. 0 14215 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0

Vårträff (25 * 900) 30000 37100 22500 0 25000 72000 47000 88200
Välkomstmiddag 3500 3500 4300
Gasoltest 1000 900 * 1000 0 1000 0 −1000 0
Övriga träffar 0
Mattor 1000 0
Övrigt 0 1500

0
0

Summa inkomster 79500 129615 72000 12500 78500 115500 37000 174000 0

* Gasoltest/välgörenhet hanterad av träffgeneralerna själv utanför klubbens konto, därför ej redovisad bland övriga siffror
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Svenska Hobbyklubben Budget 2019-2022

2019 2020 2021 2022
Budget Utfall Budget Rev budget Budget Rev budget Skillnad Budget Rev budget Skillnad

Utgifter
Avgifter Nordea 1000 1109 1000 1000 1000 1500 500 1500
Hemsida 5000 1486 5000 5000 5000 2500 −2500 2000
Avgifter Swish 2000 1883 2000 2000 2000 2000 0 2000
Kalibrering alkomätare 500 0 500 500 500 0 −500
Inköp SHK försäljningssaker 0 18514 0 0 0 0 0 0
Marknadsföring SHK 15000 7129 15000 5000 15000 12000 −3000 20000
Medl skyltar 5000 0 5000 0 5000 0 −5000 0
Profilkläder Förtroendevalda 17000 17000 4000
Porto/Emballage 400 1760 400 1000 400 5500 5100 1500
Elmia (aktivitet) 10000 17970 10000 0 10000 0 −10000 15000
Milersättning 15000 15000 15000
Campingavg vårträff 25*800 24000 32700 20000 0 20000 61200 41200 70000
Vårträff (aktivitet) 10000 9820 10000 0 10000 22000 12000 13000
Välgörenhet 1000 900 * 1000 0 1000 1500 500 2000
Övriga träffar 0 0
Tält 12890 0
Övrigt 4537 2500 2500 2500

0
0

Summa utgifter 73900 109798 69900 14500 69900 142700 72800 148500 0

Årets över/underskott 5600 19817 2100 −2000 8600 −27200 25500 0
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11. Val av styrelseledamöter och valberedning 
för Svenska Hobbyklubben

§11 - Valberedningens förslag 2021

Valberedningen för Svenska Hobbyklubben föreslår årsmötet 

Att: välja Elin Elander, till ordförande på 2 års mandattid
Att: välja Alexander Skoglund till ledamot på 2 års mandattid
Att: välja Per Björnskiöld till ledamot på 2 års mandattid
Att: välja Anders Elander till ledamot på 2 års mandattid
Att: välja Mikael Kindberg till suppleant på 1 års mandattid
Att: välja Matthias Ahlqvist till suppleant på 1 års mandattid
Att: välja Martin Karlsson till föreningens revisor på 1 års mandattid
Att: välja Joakim Lassen till föreningens revisorssuppleant på 1 års mandattid

Förslag till valberedning och sammankallande i denna

Presentation av inkomna förslag 
 
Att välja Mikael Lundberg till ledamot i valberedningen

Att välja Mikael Lundberg till sammankallande i valberedningen.




