ÖrebroBrukshundklubb
Klubbnr: 1881
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 26 st.

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2020
Datum: 2020-02-16
Tid: 15:00 – 16.00

§ 1. Mötets öppnande
Lokalklubbens sekreterare Kerstin Wickström hälsade de närvarande varmt välkomna
och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 26 st. röstberättigade
medlemmar närvarande. Ytterligare 2 person närvarande men utan rösträtt.
§ 3. Val av mötesordförande
Valberedningens sammankallande, Monika Sasse, presenterade valberedningens
förslag på mötesordförande för årsmötet, Barbro Olsson.
Årsmötet beslutade att välja Barbro Olsson till ordförande för årsmötet.
Barbro Olsson tackade för förtroendet att få leda årsmötet.
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Kerstin Wickström till protokollförare under
årsmötet.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Martti Keskinen och Jan Hockart 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 normalstadgar för lokalklubb redan föreskriver.
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom medlem online och pappersbrev
vår 2019, info har funnits på hemsidan sedan mars 2019, info online dec 2019
samt kallelse till samtliga medlemmar skickad den 7 januari 2020.
Mötesordförande påtalade att nästa gång ska kallelse ut i december, enligt stadgarna.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 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). Påpekande om att det saknades redogörelse om arrangerade MH och
MT 21 och 22 september.
b. mötesordförande Barbro Olsson redogjorde för 2019-års kostnader i balansoch resultaträkningen (bilaga 2). Det påpekades att det saknas en kontopost för
mentalverksamheten.
c. revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av mötesordföranden (bilaga 3).
§ 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 2019.
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det
balanserade resultatet på 61 964,09 kr i ny räkning.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2019.
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål, verksamhetsplan (bilaga 4). Påpekande att det bör finnas med ett elitspår i
tävlingssektorn.
b. rambudget för innevarande verksamhetsår (bilaga 4). Påpekande att det är
viktigt att det kommer in olika offerter för belysningen på plan och att det tas
upp på ett medlemsmöte.
Förslag att det ska finnas en rambudget för de närmast följande verksamhetsåren.
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem.
Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, dvs:
200 kr för ordinarie medlem,
115 kr för familjemedlem samt
200 kr för utlandsmedlem.
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. Finns inga.
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§ 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 togs upp i § 12 där verksamhetsplanen för 2020 gicks igenom.
§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Monika Sasse, sammankallande i valberedningen, presenterade sin valberedning,
berättade om valberedningens arbetssätt samt tackade sina medarbetare för ett
engagerat arbete. Valberedningens förslag föredrogs (bilaga 5).
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Olle Bernhardtz.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Olle Bernhardtz till ordförande för en tid av ett
år.
b. Val av vice ordförande (2år)
Rebecca Wrigby kvarstår som vice ordförande ytterligare ett år.
c. Val av kassör (2 år)
Valberedningen föreslog nyval av Niklas Berglund.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Niklas Berglund till kassör för en tid av två år.
d. Val av sekreterare (2 år)
Kerstin Wickström kvarstår som sekreterare ytterligare ett år.
e. Val av ledamöter (2 år)
Maria Östergren kvarstår som ledamot ytterligare ett år.
Valberedningen föreslog:
Ledamot
Ledamot

Marie Danielsson
Hannah Ljung

nyval
nyval

2 år
2 år

Årsmötet beslutade att välja Marie Danielsson och Hannah Ljung till ordinarie
ledamöter för en tid av två år.
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f. Val av suppleanter (2 år)
Lotta Rubom kvarstår som suppleant ytterligare ett år.
Valberedningen föreslog:
Suppleant
Suppleant

Martti Keskinen
Christina Johansson

nyval
nyval

2 år
2 år

Årsmötet beslutade att välja Martti Keskinen och Christina Johansson till suppleanter
för en tid av två år.
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Lotta Rubom
2. Martti Keskinen
3. Christina Johansson
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

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

Eva Tenne
Jan Hockart
Ingvor Jernestål
Christina Klingberg

nyval
nyval
nyval
nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Eva Tenne och Jan Hockart till ordinarie revisorer för en tid
av ett år, samt Ingvor Jernestål och Christina Klingberg till revisorssuppleanter för en tid
av ett år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Ewy Ran
Michelle Boije
Carina Wallin

sammankallande
Nyval
ordinarie
Kvarstår ytterligare
ordinarie
Nyval

1 år
1 år
2 år

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, (Bilaga 6).
§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13
Förelåg inga förslag eller motioner.
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§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Det förelåg inga handlingar inför distriktsfullmäktige 1 mars kl.15.00

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
Ewy Ran, kårchef för Lottakåren, skickade med en fråga till nya styrelsen om klubben
på något sätt är villig att vara delaktig i Lottakårens arbete.
§ 22. Mötets avslutande.
Mötesordförande Barbro Olsson tackade de närvarande för visat intresse.
Kerstin Wickström tackade mötesordförande Barbro Olsson, avgående ledamöterna
Ylva Malm, Sara Rasmusson, Malin Lindskog och avgående köksansvarig Ewy Ran
med varsin blombukett.

Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Kerstin Wickström

------------------------------------------Barbro Olsson

Justeras

Justeras

------------------------------------------Martti Keskinen

------------------------------------------Jan Hockart
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