Sölvesborgs Brukshundklubb
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 19 st.

PROTOKOLL
Årsmöte 2017
Datum: 2017-02-08
Tid: 19.00

1. Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Fastställande av röstlängden.
Enhälligt beslut om att avvakta i frågan till (om) votering blir aktuell.

3. Val av mötesordförande.
Alf Karlström valdes till mötesordförande.

4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Ingrid Lundh anmäls som protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
Anders Brorsson och Kristina Jönsson väljs till justeringspersoner.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
Inga sådana var närvarande.

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Medlemmarna är eniga om att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst med hjälp av hemsida,
Facebook, anslag i klubbstugan, information på medlemsmöten etcetera.

8. Fastställande av dagordningen.
Dagordning godkändes.

9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
Verksamhetsberättelsen inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från ifjol
godkändes.

b. balans- och resultaträkning och
Balans- och resultaträkningen visar att ekonomin är under kontroll. Resultaträkningen
kommenteras av Bengt J och Alf K.

c. revisorernas berättelse.
Hänvisar till revisionsberättelse då inga revisorer var närvarande. Godkändes och lades till
handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
Ordförande Alf Karlström föreslår att resultatet för 2016 överförs till ny räkning inför 2017.
Enhälligt beslut av medlemmarna och balans- och resultaträkningen fastställs härmed.

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
Mötet beslutar att ge lokalklubbstyrelsen full ansvarsfrihet.

12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
Lokalklubbstyrelsens mål godkändes med kommentaren att samarbete med Sölvesborgs
hundcenter ska tas bort. Vi har övergripande och neutrala mål, inga specifika för Sölvesborgs
brukshundklubb för att styrelse och medlemmar enkelt ska kunna engagera sig. Planering och
eventuellt färdigställande av dressyrhall är ett stort projekt för året.

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret,
Kort genomgång av olika poster i budgeten. Det finns dubbla budgetar med hänsyn till olika
förutsättningar om vi bygger en dressyrhall eller inte.

c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
dvs. klubbavgift för:
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i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem, och
Lokalklubbsstyrelsen föreslår förhöjd medlemsavgift för ordinarie medlemmar med 50kr/år 2018,
däremot oförändrad medlemsavgift för familjemedlemmar. Förslaget godkänns.

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Inga sådana ärenden eller motioner finns.

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Medlemmarna fastställer mål, budget samt medlemsavgifter för 2018.

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
I verksamhetsplanerna finns all övergripande information. Denna finns tillgänglig för samtliga
medlemmar.

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande Alf Karlström (omval 1 år)
Vice ordförande Frida Elofsson (nyval 2 år)
Sekreterare Ingrid Lundh (1 år kvar)
Kassör Bengt Johnsson (omval 2 år)
Ledamot Andreas Hyddesten (1 år kvar)
Ledamot Maria Nordstedt (1 år kvar)
Ledamot Per Björklund (omval 2 år)
Ledamot Malena Knutsson (nyval 2 år)
Ledamot Nellie Hansson (1 år fyllnadsval)
1:a Suppleant Anna Strandberg (nyval 2år)
2:a Suppleant Jesper Johansson (fyllnadsval 1 år)

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Revisor Maria Wulff (omval 1 år)
Revisor Emelie Johnsson (omval 1 år)
Revisorssuppleant Anders Brorsson (omval 1 år)
Revisorssuppleant Kristina Jönson (omval 1 år)

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Sammankallande Ingela Sellgren (omval 1 år)
Ledamot Anette Andersson (nyval 2 år)
Ledamot Anders Nordstedt (fyllnadsval 1 år)

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
Mötet beslutade omedelbar justering av punkterna 15-17.

19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 13.
Inga sådana förslag eller motioner finns.

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
Inga sådana handlingar finns för närvarande. Distriktsombuden får i uppdrag att se över detta när
styrelsen har beslutat om vilka medlemmar som skall representera Sölvesborgs brukshundklubb
vid distriktsmöten.

21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Alf K informerar om trivselkvällen och om hur långt arbetet har kommit med dressyrhallen.
Anders B informerar om SM 2018 i Blekinge. Andreas H informerar om och bjuder in till
instruktörsmöte 2/3 kl 18.00 för alla som kan tänka sig att hålla eller hjälpa till med någon
aktivitet. Tävlingssektorn, Malena K, delar ut utmärkelser efter Barometerns resultat, 11 ekipage
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får priser. Alf K delar ut blommor till avtackningar; Stefan N lämnar vice ordförande posten, Tarja
H har arbetat med styrelsen och hemsida, Therese H har arbetat med styrelsen, Malena K lämnar
valberedningen och Jerker J lämnar valberedningen. SM-ekipagen uppmärksammas; Anders och
Eva Brorsson, Eva Rosborg, Lisa Grönstedt, Yvonne Svensson, Jörgen Svensson och Tarja Hosio.
Årets Kämpe Maria Nordstedt, som visat stort engagemang i klubben både som representant i
styrelse, stugkommitté och har tagit ett stort ansvar för våra träningstävlingar.

22. Mötets avslutande.
Alf K tackar för ett bra årsmöte och förklarar mötet avslutat.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Justeringsperson Anders Brorsson

Protokoll sekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Kristina Jönsson
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