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Närvarande medlemmar: 34  st. Tid: 15:00 -  16:00 

 

1. Mötets öppnande. 
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
2. Fastställande av röstlängden. 
Enhälligt beslut att avvakta i fråga om votering blir aktuell. 
 
3. Val av mötesordförande. 
Bertil Hemmingsson valdes till ordförande. 
 
4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Styrelsen anmäler Ingrid Lundh som protokollförare. 
 
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet. 
Jerker Jeppsson och Sven Hemmingsson väljes 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 mötet har blivit stadgeenligt utlyst med anslag på klubben, 
hemsida och facebook samt information på medlemsmöten. 
 
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, med tillägg att Bengt Jonsson har suttit med i tävlingssektorn, och lades till 
handlingarna 
b. balans- och resultaträkning och 
Redogörelse för balans- och resultaträkningar görs av Bengt Jonsson och Frida Elofsson. 
Sölvesborgs Brukshundklubbs ekonomi är i god balans. 
c. revisorernas berättelse. 
Godkändes och lades till handlingarna 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 
Styrelsen föreslår att resultatet för år 2019 överförs till ny räkning inför år 2020. Enhälligt beslut 
av medlemmarna och balans- och resultaträkningen fastställs härmed. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
Mötet ger, med ett enhälligt beslut, lokalklubbstyrelsen full ansvarsfrihet. 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål, 
Lokalklubbens mål godkändes. Sölvesborgs brukshundklubb har övergripande och neutrala mål, 
inga specifika för lokalklubben, för att styrelsen och medlemmarna ska kunna få en överblick 
över verksamheten och engagera sig i delar som de finner utvecklande. 
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b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret, 
Kort genomgång av olika poster i budgeten för år 2020.  
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift 
för: 

i. ordinarie medlem 
ii. familjemedlem och 
iii. utlandsmedlem, och 

Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift 2021. 
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamhet eller ekonomi. 
Inga ärenden eller sådana motioner finns.  
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
Medlemmarna fastställer mål, budget samt medlemsavgifter för år 2021. 
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 Frida Elofsson (omval 1 år) 
Vice ordförande Alf Karlström (1 år kvar) 
Sekreterare Ingrid Lundh (omval 2 år) 
Kassör Bengt Jonsson (1 år kvar) 
Ledamot Maria Nordstedt (omval 2 år) 
Ledamot Anna Strandberg (1 år kvar) 
Ledamot Nellie Hansson (omval 2 år) 
Ledamot Fia Olofsson (nyval 2 år) 
Ledamot Johanna Hedlund (fyllnadsval 1 år) 
1:a suppleant Ingrid Malmström  (nyval 2 år kvar) 
2:a suppleant Jill Borgstedt (fyllnadsval 1 år) 
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
Revisor Bertil Hemmingsson (omval 1 år) 
Revisor Inger Hemmingsson (omval 1år) 
Revisorsuppleant Anders Brorsson (omval 1 år) 
Revisorsuppleant Kristina Jönsson ( omval 1 år) 
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
Sammankallande Ylva Karlström (omval 1år) 
Ledamot Anders Brorsson (omval 1 år kvar) 
Ledamot Ingela Brandt (nyval 2 år) 
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
Mötet beslutar om 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.  
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 
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Anders Brorsson informerar om regelrevidering av bruksregler som ska gälla från 2025. Anders  
Brorsson åker på central konferens i april, kom gärna med synpunkter till tävlingssektorn innan  
mötet i april.  
Bertil Hemmingsson informerar om instruktörsutbildning kombinerad med MH-figurant  
utbildning under våren. Det finns ett stort intresse för detta, i nuläget ca 15 deltagare. 
Ylva Karlström ger kort information om kursen för specialsök.  
Anders Brorsson informerar om modprovet som sker sista helgen i maj. Första gången i världen 
denna form av tävling genomförs där så många olika grenar deltar. Tävlingsfigurant utbildning  
pågår, samt en domarutbildning där Sölvesborgs Brukshundklubb har deltagare.  
Frida Elofsson informerar om påsk-kuppen  ett samarbete mellan blekingeklubbar, via distriktet,  
som genomförs i Karlsham.  
Sven Hemmingsson påminner om städlista, finns det fler som vill vara med är det bara att höra  
av sig till stugsektorn.  
Styrelsen har förslag att inte skriva ut dokument till medlemsmöten, vi kommer att visa  
dokumenten via pp.  
Tackar Bertil Hemmingsson med choklad för att han ville ställa upp som ordförande. 

Närvarande  
som avslutar uppdrag, Anthon Nilsson får choklad. Valberedning tackas med choklad. Revisorer  
får choklad som tack för sitt arbete. SM-ekipage Sabina Persson och hennes Rimma överlämnas 
det choklad till. Årets kämpe gratuleras ikväll på festen.  
22. Mötets avslutande. 
Frida Elofsson tackar för ett bra årsmöte och förklarar årsmötet avslutat 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförande Bertil Hemmingsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justeringsperson Jerker Jeppsson Justeringsperson Sven Hemmingsson 
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