
Russian Blue Klubbens Årsmöte den 24 oktober 2020 
Comfort Hotel, Jönköping 
 
 
Närvarande; BG Fältström, Eva Nilsson, Christina Holmström, Ywonne Wildtberg 
 
Mötets öppnande  
BG Fältström öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 
Fastställande av röstlängd  
Samtliga fyra närvarande medlemmar var röstberättigade. 
 
Val av ordförande för mötet  
BG Fältström valdes. 
 
Val av sekreterare för mötet  
Christina Holmström valdes. 
 
Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Eva Nilsson och Ywonne Wildtberg 
 
Fråga om mötet blivit behörigen kallat  
Frågan besvarades med ja. Publicering har skett på RBK:s hemsida, Facebook-gruppen samt utskick 
via post till medlemmarna.  
 
Fastställande av dagordningen  
Dagordningen godkändes utan ändringar 
 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse och b) ekonomisk berättelse  
a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse föredrogs.  
b) Ekonomisk berättelse redogjordes av BG som fått information från kassör Jan Nilsson. Klubben gör 
ett minusresultat med 3 329 kronor för 2019. 
 
Revisorernas berättelse 
Allt utan anmärkning från revisorerna. 
 
Fråga om ansvarsfrihet  
Angående ansvarsfrihet för styrelsen får detta anstå till nästa årsmöte eftersom bara 
styrelseledamöter var närvarande. 
 
a) Frågor väckta av styrelsen och eller revisorer, b) frågor väckta av medlemmar  
Inga sådana frågor ställda. 
 
Behandling av budget för verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift för 2020 
Budget finns och denna är i balans utifrån de siffror som finns. Fastställer budgetförslaget. Beslutades 
att inte ändra medlemsavgifterna för 2021. 
 
Behandling av verksamhetsplan  
Föreslagen verksamhetsplan genomgicks och godkändes. 
 
 



Val av styrelse. (Detta år ska ordförande och sekreterare väljas på mandattid av två år och tre 
ledamöter väljas på mandattid av ett år)  
Valberedningen hade inget förslag att redovisa. 
 
Årsmöte valde enligt nedanstående:  
Ordförande: BG Fältström, 2 år omval 
Sekreterare: Christina Holmström, 2 år, omval 
Ledamot: Ywonne Wildtberg, 1 år omval 
Två ledamotsposter är vakanta tills vidare 
 
Val av två revisorer samt revisorssuppleant på mandattid av ett år  
Årsmötet valde enligt nedanstående: 
Revisor: Patrik Johansson, 1 år omval 
Revisor: Martin Hjertstrand, 1 år omval 
Revisorssuppleant: Vakant 
 
Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande på mandattid av ett år  
Årsmötet valde enligt nedanstående: 
Veronica Nilsson (sammankallande) och Elisabeth Jacobs kvar som valberedning till 2021. En post är 
vakant. 
 
Övriga frågor  
Tävlingen 2019 gällande Årets Russian Blue 2019 kommer att presenteras i Ryska Posten. 
Prisutdelning på årsmötet 2021.  
Ingen tävling för 2020 på grund av inställd utställningsverksamhet under året. 
 
Mötets avslutande  
Ordförande BG Fältström avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
………………………………………………………  …………………………………………………………. 
Christina Holmström                                                      BG Fältström 
Sekreterare                                                                      Ordförande 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
Eva Nilsson                                                       Ywonne Wildtberg 
Justeringsman    Justeringsman 


