Örebro Brukshundklubb
Klubb nr: 1881
Plats: Digitalt Zoom
Närvarande medlemmar: 21 st.
En medlem lämnade mötet 16.03

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2021
Datum: 2021-04-25
Tid: 15:00 – 17.55

§ 1. Mötets öppnande
Lokalklubbsordförande Olle Bernhardtz hälsade de närvarande varmt välkomna till
det här märkliga digitala årsmötet och förklarade mötet öppnat.
Han hälsade även Per Bjällå, teknisk support och Christer Lundberg, SBK coach,
välkomna.
§ 2. Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 21 st. röstberättigade
medlemmar närvarande (Bilaga 1). Röstlängden justerades till att omfatta 20 röster
från §9a Genomgång av lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse, då en medlem
lämnade mötet kl 16:03.
§ 3. Val av mötesordförande
Klubbens ordförande, Olle Bernhardtz, presenterade förslag på mötesordförande för
årsmötet, Christer Lundberg.
Årsmötet beslutade att välja Christer Lundberg till ordförande för årsmötet.
Christer Lundberg 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 Ulf Jernestål och Mårten Sandström till justerare.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna
Ej aktuellt.
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom kallelse till samtliga medlemmar
skickad den 30 december 2020. Kallelsen gällde för årsmötet 14 februari 2021
kl.15.00.
Pga Covid fick klubben dispens att senarelägga årsmötet till 25 april kl.15.00. Utskick
gjordes den 23 januari på mail, på FB, och på klubbens hemsida. Pappersbrev har
skickats till de medlemmar som inte angivit mailadress.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
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§ 8. Fastställande av dagordningen
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagd dagordning med förändring att även
justera punkt 13 under punkt 18.
§ 9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik.
Påpekanden under genomgång av verksamhetsberättelsen:
• Komplettera med kurs i Specialsök för Frida Holst.
b. balans- och resultaträkningen gicks igenom.
c. revisionsberättelsen för 2020 gicks igenom.
§ 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 2020.
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det
balanserade resultatet på 16 698,97 kr i ny räkning.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem, och
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
a. Lokalklubbsstyrelsens förslag till mål för 2021 gicks igenom. Då förslag för 2022
saknades väljer styrelsen att föreslå att samma mål ska gälla för 2022 som för
2021.
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b. Lokalklubbsstyrelsens förslag till budget 2021 gicks igenom. Då förslag för 2022
saknades väljer styrelsen att föreslå att samma budget ska gälla för 2022 som
för 2021.
c. Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, dvs:
200 kr för ordinarie medlem,
115 kr för familjemedlem samt
200 kr för utlandsmedlem.
d. 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 för 2021 och 2022, behålla
oförändrade medlemsavgifter för 2022 samt fastställa förelagd rambudget.
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Då verksamhetsplanen varit tillräckligt detaljerad finner mötet att ingen ytterligare
information behövs.
§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Ordförande och valberedningen presenterade valberedningens förslag och inkomna
förslag till styrelsen. Förslagen föredrogs.
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 (2 år)
Valberedningen föreslog nyval av Hannah Ljung.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Hannah Ljung till vice ordförande för en tid av
två år.
c. Val av kassör (fyllnadsval 1 år)
Styrelsen föreslog fyllnadsval av Jan Hockart.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jan Hockart till kassör för en tid av ett år.
d. Val av sekreterare (2 år)
Valberedningen föreslog omval av Kerstin Wickström.
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Årsmötet beslutade enhälligt att välja Kerstin Wickström till sekreterare för en tid av
två år.
e. Val av ledamöter (fyllnadsval 1 år och nyval 2 år)
Valberedningens och inkomna förslag föreslog:
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3

Martti Keskinen
Ingvor Jernestål
Annika Gustafsson

fyllnadsval
nyval
fyllnadsval

1 år
2 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Martti Keskinen och Annika Gustafsson till ordinarie
ledamöter för en tid av ett år och Ingvor Jernestål till ordinarie ledamot för en tid av
två år.
f. Val av suppleanter (fyllnadsval 1 år och nyval 2 år)
Valberedningen föreslog:
Suppleant 1 Christina Johansson
Suppleant 2 Ellen Lundberg
Suppleant 3 Marie Danielsson

ej föremål för val, 1 år kvarstår
fyllnadsval 1 år
nyval
2 år

Inkomna förslag föreslog Bettan Bergström som suppleant två.
Årsmötet beslutade efter votering för suppleant 2 att välja Ellen Lundberg (9 röster)
istället för Bettan Bergström (8 röster) till suppleant för en tid av ett år. Marie
Danielsson valdes till suppleant för en tid av två år.
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Christina Johansson
2. Ellen Lundberg
3. Marie Danielsson

§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Posten för revisor 1 är vakant varför valberedningen önskar öppna nominering för
revisor 1.
Årsmötet beslutade att öppna nomineringen för revisor 1.
Mötet föreslog Maria Pettersson till ett nyval på 1 år som revisor. För övriga val gäller
valberedningens förslag:
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Maria Pettersson
Eva Tenne
Ingrid Larsson

nyval
omval
nyval

1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Maria Pettersson och Eva Tenne till ordinarie revisorer för
en tid av ett år, samt Ingrid Larsson till revisorssuppleanter för en tid av ett år.
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§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Ewy Ran
Malin Lindskog
Marianne Post

sammankallande
ledamot 1
ledamot 2

omval
nyval
kvarstår

1 år
2 år
1 år

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13, 15-17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkt 13 som är mål, budget och
medlemsavgifter, punkter 15-17 som är styrelse, revisorer och valberedning se Bilaga 2.
§ 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
Finns inga handlingar att tillgå.
§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
Frågan uppkom vad som ska ske på agilityplan då hindren temporärt är flyttade till
apellplan. Agility planen är skadad och skall restaureras med jord och gräsfrön.
Årets Brukshund, se bilaga 3
Mårten Sandström gav styrelsen en stor eloge för deras tunga arbete under
Coronaperioden.
Mötesordförande Christer Lundberg tackade de närvarande för visat intresse och
skickade med följande:
•
•
•

Var snälla mot varandra!
Visa förståelse för varandra!
Fatta kloka beslut!

Därefter lämnade han över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Olle
Bernhardtz.
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§ 22. Mötets avslutande.
Lokalklubbsordföranden Olle Bernhardtz tackade de ledamöter som avgått, ingen
nämnd och ingen glömd och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

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

------------------------------------------Christer Lundberg

Justeras

Justeras

------------------------------------------Ulf Jernestål

------------------------------------------Mårten Sandström
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