
Djurskyddet Kullabygden 

Årsmöte och tipspromenad 29 augusti
Klockan 14.00 samlas vi för tipspromenad vid Höganäs 
Brukshundklubbs lokaler, Sporthallsvägen 20, 263 34 Höganäs. 

Klockan 15.00, efter tipspromenaden, är ni välkomna till 
Djurskyddet Kullabygdens årsmöte, i Höganäs Brukshundklubbs lokaler. 

Bifogad finns dagordningen för årsmötet. På grund av svårigheter att hitta kandidater till 
styrelsen under lång tid föreslår vi i år att upplösa föreningen. Beslut om upplösning 
måste tas med 3/4 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav detta i så fall 
blir det första. 

Alla årsmöteshandlingar hittar du på vår hemsida senast en vecka innan mötet: 
www.djurskyddet.se/kullabygden Kontakta oss ifall du vill ha handlingarna skickade till 
dig per post. 

Motionsstopp är den 15 augusti. 

Har du frågor? Kontakta Marie Winberg (ordf) 0736-225723 alt marie@figuragrafika.se 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
Djurskyddet Kullabygden 



   
   

   
 

   
 

Djurskyddet Kullabygden – Dagordning för årsmöte 
Tid: 29 augusti 2021 kl 15.00 

Plats: Höganäs Brukshundklubb 
 

Inledning: 

§ 1. Årsmötets öppnande. 

§ 2. Fastställande av dagordning. 

§ 3. Fastställande av röstlängd. 

§ 4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 5. Fråga om årsmötets beslutsmässighet. 

§ 6. Val av mötespresidium: 

a. Val av mötesordförande. 

b. Val av mötessekreterare. 

c. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Information: 

§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2020. 

§ 8. Föredragning av ekonomisk sammanställning för 2020. 

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse. 

Beslut: 

§ 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 12. Beslut om motioner och förslag från styrelsen: 

a. Förslag om upplösning av föreningen. 

§ 13. Beslut om verksamhetsplan för 2021. 

§ 14. Beslut om medlemsavgift 2022. 

§ 15. Val av ledamöter och suppleanter. 

§ 16. Val av revisorer på ett år. 

§ 17. Val av valberedning på ett år. 

Avslutning: 

§ 18. Övriga frågor (ej för beslut). 

§ 19. Årsmötets avslutande. 
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Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Djurskyddet Kullabygden har under verksamhetsåret 2020 sett ut på följande vis: 

Ordförande   Marie Winberg 
Vice ordförande  Vakant 
Kassör   Åse Roos 
Sekreterare  Britt-Louise Elversson 
Vice sekreterare  Vakant 
Suppleant 1  Matilda Wallis 
Suppleant 2  Vakant 
 

Styrelsen har under året haft 3 stycken protokollförda möten inklusive det konstituerande 
styrelsemötet. 
 
Medlemsantalet är 56 medlemmar. 
 
Föreningens ekonomi är fortsatt god och har tillgångar på 344884,31 kr per 2020-12-31.  
 
Ansvarig för telefonrådgivningen har Marie Winberg varit. 
 
Ansvarig för hemsidan och Facebooksidan har Marie Winberg varit. Främst har Facebook varit en 
kanal för information om djurskydd och relevanta kampanjer och central information vid behov.  
 
Djurskyddet Kullabygden har tillsammans med veterinär Åse Roos haft en rullande katt 
kastreringskampanj under 2019, då Åses klinik varit stängd har samma rabatter gällt  hos 
Höganäsveterinären.  
 
Samarbete med Vikens Lantmän för rabatt på fågelmat vid vinterutfodring har fortlöpt från förra 
året.  
 
Planerat årsmöte är senarelagt pga. situationen med Pandemin, planen är att genomföra en 
tipspromenad i samband med årsmöte i Augusti  för att förhoppningsvis locka nya och gamla 
medlemmar till vårt årsmöte. Information om senarelagt styrelsemöte är publicerat på sociala 
medier samt via mailutskick. 
 
Engagemang för arbete i styrelsen bland  medlemmarna är lågt och många poster har under året 
varit  vakanta. Vi har försökt nå ut via bekanta, medlemmar, hemsidan, facebook mm att hitta 
intresserade styrelsemedlemmar men utan resultat.  
 
Vi har valt att avstå/senarelägga aktiviteter med hänsyn taget till smittorisken under rådande 
Pandemi. 
 
Ett stort och varmt tack till alla som med gåvor eller på annat sätt bidragit till vår verksamhet. 
 
Höganäs 5 Maj 2021 

 
…………………………………………  …………………………………………  
Marie Winberg    Åse Roos 
 
…………………………………………    
Britt-Louise Elversson 
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Revisionsberättelse 2020 
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Resultatrapport 2020 
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Balansrapport 2020 
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Förslag från styrelsen: Upplösning av föreningen 
 
Föreningen har sedan länge haft svårigheter att hitta kandidater till styrelsen, och vid 
detta årsmöte finns inte en fulltalig styrelse, med möjlighet att sitta hela 
mandatperioden, att välja. Styrelsearbetet har inte upplevts meningsfullt då 
engagemang från andra medlemmar uteblivit de senaste åren. 
 
På grund av detta föreslår nu styrelsen att upplösa föreningen Djurskyddet 
Kullabygden och att föreningens alla tillgångar ska tillfalla Djurskyddet Helsingborg. 
Alla medlemmar i Djurskyddet Kullabygden får i stället medlemskap i Djurskyddet 
Helsingborg, vilket självfallet kan sägas upp eller bytas till ett direktmedlemskap i 
Djurskyddet Sverige om medlemmen så önskar. Både Djurskyddet Kullabygden och 
Djurskyddet Helsingborg är lokalföreningar knutna till riksförbundet Djurskyddet 
Sverige. 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet ska besluta: 
 
att upplösa föreningen Djurskyddet Kullabygden,  
att alla föreningens tillgångar tillfaller Djurskyddet Helsingborg, samt 
att föreningens medlemmar i stället får ett medlemskap i Djurskyddet Helsingborg. 
 
Observera att beslut om upplösning av föreningen måste tas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet på 
två på varandra följande årsmöten. Detta skulle vara det första beslutet, och ett beslut skulle behöva 
tas på ytterligare ett årsmöte – vilket kan vara ett extraårsmöte. 
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