
Protokoll fört vid årsmöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, möte 1

Datum:2013-02-24
Tid: 16.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande: 37st

§1 Mötets öppnande
Ordförande Cecilie Lustig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att röstlängden fastställs endast om votering begärs och kommer till stånd.

§3 Val av två justeringspersoner – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande 
justera protokollet
Mötet beslutade att välja Johnny Håkansson, Catarina Håkansson till
justeringspersoner – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande justera
protokollet.

§4 Fråga om stadgeenligt utlyst
Mötet beslutade att förklara klubbmötet stadgeenligt utlyst.

§5 Val av ordförande att leda klubbmötet.
Till mötesordförande valdes Bertil Hemmingsson, till mötessekreterare valdes Ingrid Lundh.

§6 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§7 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§8 Verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen för 2012. Bilaga 1

§9 Revisionsberättelse
Mötet fastställde revisionsberättelsen för verksamhetsår 2012. Bilaga 2

§10 Fastställande av resultat och balansräkning
Mötet fastställde resultat och balansrapporten för verksamhetsår 2012. Alf Karlström 
redogjorde och svarade på frågor samt informerade om tillkommande kostnader från 
distriktet. Bilaga 3

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§12 Fastställande av budget
Mötet fastställde budget för 2013 samt ger styrelsen uppdrag att omarbeta budget så att den 
överensstämmer med bokföringens konto, den nya budgeten antas vid nästa medlemsmöte.

Bilaga 4
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§13 Medlemsavgiften 2014.
Mötet fastställde att det inte blir någon höjning av medlemsavgiften för 2014, med tillägg att 
om det blir en central höjning så kommer medlemsavgiften att höjas med samma belopp.

§14 Verksamhetsplaner
Verksamhetsplaner för 2013 från kommittéerna godkändes. Bilaga 5
En rättelse i tävlingssektorn, bevakningstävlingen 4/5 endast för Hkl.
En uppmaning om man vill hjälpa till att lägga spår till spårtävling meddela Bertil 
Hemmingsson via mail.

§15 Fråga om vid vilken summa det behövs ett medlemsmöte för inköp/skrivande av 
avtal.
Styrelsen beviljas handlingsfrihet upp till 25.000kr för inköp och tecknande av avtal.

§16 Val av styrelse, revisorer och valberedning
Följande valdes:
Styrelsen:
Ordförande: Alf Karlström Nyval 1 år
Ledarmot - vice ordförande: Marie Kinder Omval 2 år
Ledarmot - sekreterare: Ingrid Lundh 1 år kvar
Ledarmot – kassör: Bengt Johnsson Nyval 2 år
Ledarmot: Ingela Brandt Fyllnadsval 1 år
Ledarmot: Karin Ekman Omval 2 år
Ledarmot: Maria Norstedt Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Ida Lilja 1 år kvar
Suppleant: Jerker Jeppsson Nyval 2 år

Suppleanterna har tjänstgöringsordning i den ordningen som redogörs för ovan.

Revisorer: Maria Wolf
Emelie Johansson

Revisorsuppleanter: Anders Brorsson
Susanne Mauritsson

Valberedning: 
Ledarmot: Jörgen Svensson 1 år kvar
Ledarmot – sammankallande: Catarina Håkansson, Nyval 1 år
Ledarmot: Cecile Lustig Nyval 2 år

§17 Fråga om omedelbar justering av §12, §13, §14 och §16
Mötet beslutade om omedelbar justering av §12, §13, §14 och §16.

§18 Övriga frågor
Inger Hemmingsson/tävlingssektorn delade ut pris, blomma och presentkort, för vinst enligt 
barometern 2012. Årets klubbmästare är:

Lydnad: Jörgen Svensson & Cobra
Rapport: Eva Holmkvist & Aska
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Skydd: Eva Holmkvist & Aska
Sök : Jerker Jeppsson & Diva
Spår: Jörgen Svensson & Cobra
Ipo: Tarja Hosio & Cocco , Karin Ekman & Hulken
Patrull: Jörgen Svensson & Bandolino
Agility: Malena Knutsson & Annie
Rally-Lydnad: Marie Kinder & Passe

Cecile Lustig/styrelsen delade ut pris, presentkort, för årets kämpe till Marie Kinder.

§19 Mötets avslutning
Bertil överlämnade avslutningen till Cecile Lustig som avslutade mötet och lämnade över 
klubban till Nya ordföranden Alf Karlström. 

Justeras

Mötets ordförande  Sekreterare
Bertil Hemmingsson             Ingrid Lundh

Justeringsperson Justeringsperson
Catarina Håkansson Johnny Håkansson
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