Örebro Brukshundklubb
Klubbnr: 1881
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 37  st

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2019
Datum: 2019-02-10
Tid: 15:00 - 16:30

§ 1. Mötets öppnande
Lokalklubbsordförande Pia Juntunen hälsade de närvarande varmt välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 35 st röstberättigade
medlemmar närvarande. Ytterligare 2 personer närvarande men utan rösträtt.
§ 3. Val av mötesordförande
Valberedningens sammankallande, Ewy Rahn, presenterade valberedningens förslag
på mötesordförande för årsmötet, Olle Bernhardtz.
Årsmötet beslutade att välja Olle Bernhardtz till ordförande för årsmötet.
Olle Bernhardtz tackade för förtroendet att få leda årsmötet.
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Rebecca Eriksson till protokollförare under
årsmötet.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Lotta Ollander och Eva Tenne till justerare.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna
Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte
normal-stadgar för lokalklubb redan föreskriver.

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet bedömde att Lokalklubbsstyrelsen inte utlyst årsmötet enligt normalstagar
för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben då nya medlemmar inte blivit kallade
till årsmötet.
Röstning sker om årsmötet ska få godkännas ändå eller om det behöver utlysas ett
nytt årsmöte.
Årsmötet beslutade att mötet är godkänt
§ 8. Fastställande av dagordningen
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning (bilaga 1).
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.
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§ 9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik
(bilaga 2).
Synpunkter och påpekanden under genomgång av verksamhetsberättelsen:
● Det borde framgå att 2018 års ordförande Pia Juntunen under året fick
mottaga ett pris som årets eldsjäl under kongressen som hölls i maj.
● Det har fallit bort ett ekipage under årets lydnadshund nämligen Lotta
Ollander - Dewhopps Gloria 35p.
b. lokalklubbens vice ordförande Camilla Eriksson redogjorde för 2018-års
kostnader i balans- och resultaträkningen (bilaga 3)
c. revisionsberättelsen för 2018 var utdelad och föredrogs av närvarande revisor
(bilaga 4)
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna
per den 31 december 2018
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra förlusten på 12
904,70 kr i ny räkning.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja
lokal-klubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål, verksamhetsplan (bilaga 5)
b. rambudget för innevarande verksamhetsår (bilaga 6)
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. ordinarie medlem, som är medlem i annan SBK-klubb
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
a. Här presenteras kort lokalklubbsstyrelsen lokalklubbens mål. Önskemål om att
den kommande styrelsen ska se över de olika utmärkelserna som delas ut i
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samband med årsmötet. Grenar så som tex nosework, freestyle och rallylydnad
önskas tas med.
b. Här presenteras lokalklubbsstyrelsens förslag på rambudget för 2019
c. Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, dvs:
600 kr för ordinarie medlem,
115 kr för familjemedlem samt
200 kr för ordinarie medlem, som är medlem i annan SBK-klubb
c. Förelåg inga ärenden.
Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.
§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, behålla oförändrade
medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget.

§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Dessa tog upp i § 12 där verksamhetsplanen för 2019 gick igenom

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Ewy Rahn, sammankallande i valberedningen, presenterade sin valberedning, berättade
om valberedningens arbetssätt samt tackade sina medarbetare för ett engagerat
arbete. Valberedningens förslag föredrogs (bilaga 7).
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog Olle Bernhardtz.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Olle Bernhardtz till ordförande för en tid av ett
år.
b. Val av vice ordförande (2 år),
Årsmötet föreslog nyval av Rebecca Wrigby.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Rebecca Wrigby till vice ordförande för en tid av två år.
c. Val av kassör (2 år),
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Johannes Bjaaland.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Johannes Bjaaland till kassör för en tid av ett år.
d. Val av sekreterare (2 år)
Valberedningen föreslog nyval  av Kerstin Wikström.
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Årsmötet beslutade enhälligt att välja Kerstin Wikström till sekreterare för en tid av två år.
e. Val av ledamöter (2 år),
Valberedningen föreslog:
Ledamot
Ledamot

Maria Östergren
Marie Danielsson

nyval 2 år
fyllnadsval

1 år

Årsmötet beslutade att välja Maria Östergren och Marie Danielsson till ordinarie ledamöter för en
tid av två år.
Kvarstår gör Malin Lindskog (1 år)
f. Val av suppleanter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Lotta Rubom
Sara Rasmusson
Ylva Malm

nyval
fyllnadsval
fylllnadsval

2 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Lotta Rubom, Sara Rasmusson och Ylva Malm till suppleanter för en tid
av två respektive 1 år.
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Lotta Rubom
2. Sara Rasmusson
3. Ylva Malm
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Årsmötet föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett år:
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Camilla Eriksson
Pia Juntunen
Ingrid Larsson
Eva Tenne

nyval
nyval
nyval
nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Camilla Eriksson och Pia Juntunen till ordinarie revisorer för en tid av
ett år, samt Ingrid Larsson och Eva Tenne till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
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nyval
fyllnadsval

1 år
2 år
1 år

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, se Bilaga 8.
§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 13
Förelåg inga förslag eller motioner.

§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Det förelåg inga handlingar inför distriktsfullmäktige.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
● Presentation av Örebro Hundungdom och tankar kring det eventuellt kommande
samarbetet mellan Örebro Hundungdom och Örebro Brukshundklubb. Detta
samarbete är något som kommer beslutas under kommande medlemsmöte.
● Det finns önskemål om att styrelse, valberedning och sektorer ska få gå en
föreningsutbildning för ökade kunskaper
● Uppmaning till styrelsen att se över poängsystemet

§ 22. Mötets avslutande.
Mötesordförande och numera även lokalklubbsordförande Olle Bernhardtz tackade
för förtroendet och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------- ------------------------------------------Rebecca Eriksson
Olle Bernhardtz

Justeras
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------------------------------------------- ------------------------------------------Lotta Ollander
Eva Tenne
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