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§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Gunnel Löfqvist hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 

  
§ 2. Fastställande av röstlängden  
       Årsmötet fastställde röstlängden till 31 st. röstberättigade medlemmar närvarande  
     (Bilaga 1). 
§ 3. Val av mötesordförande  

Styrelsens förslag till mötesordförande presenterades, Gustaf Andersson. 
 
Årsmötet beslutade att välja Gustaf Andersson till ordförande för årsmötet.  
 
Gustaf Andersson tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Kerstin Lundin till protokollförare under 
årsmötet. 

 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 
Årsmötet beslutade att utse Katarina Samuelsson och Richard Karlén till justerare. 

 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
Årsmötet beslutade att närvarolistan är underlag för närvaro- och yttranderätten. 

 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom att kallelsen skickades ut 21 dec 
2016 och annonserats dessutom i facebook, hemsidan och lokalpressen. 
Handlingarna har funnits tillgänglig en vecka före årsmötet 

 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 
§ 8. Fastställande av dagordningen 

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.  
 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 
  
§ 9. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse lämnades för genomläsning och 
tid gavs för detta. Efter tillägg av KM lydnad och rallylydnad samt att 
övervåningen varit uthyrd en förmiddag i veckan under några månader lades 
verksamhetsberättelsen till handlingarna som bil 2. 
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b. balans- och resultaträkningen fanns tillgänglig och det gavs möjlighet för frågor 
kring denna. Lades till handlingarna som bil 3. 

c. revisionsberättelsen för 2016 lästes upp av revisor Lotta Nordberg. Lades till 
handlingarns som bil 4. 

 
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 

eller förlust 
 Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokal-
klubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

 
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår presenterades. Det ställdes en fråga 

angående Intäkter och Utgifter samt Tjänstehund. Detta ska undersökas. 
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 

dvs. klubbavgift för: 
i. ordinarie medlem 530 kr, varav 150 kr i lokal klubbavgift 
ii. familjemedlem     150 kr  

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. Det har inkommit ett förslag 
angående Nose Work. Detta förslag överlämnades till styrelsen för besvarande. 
Inga ytterligare ärenden.  

 
§ 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 

Lokalklubbsstyrelsen presenterade verksamhetsplanen 2017 med kommande 
aktiviteter och åtgärder i syfte att nå fastställda mål för lokalklubben. KM i Lydnad 
och Rallylydnad sammanfaller med SM i Bruks, varför ett nytt datum ska anges för 
KM.  
 
Årsmötet godkände verksamhetsplanen 2017 med tillägg av nytt datum för KM i 
Lydnad och Rallylydnad samt medlemsfest..  
 

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
Melissa Karlsson fördrog valberedningens förslag.  
 
Val av lokalklubbsordförande (1 år) 
Valberedningen föreslog omval av Gunnel Löfqvist 
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Årsmötet beslutade enhälligt att välja Gunnel Löfqvist till ordförande för en tid av ett 
år. 

 
Val av vice ordförande (1 år) 
    Valberedningen föreslog fyllnadsval av Jimmy Wranning. 

 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jimmy Wranning till vice ordförande för en tid 
av ett år. 
 

Val av kassör  
Agneta Ekholm kvarstår ytterligare ett år.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Agneta Ekholm till kassör för en tid av två år. 
 

Val av sekreterare (2 år)  
Valberedningen föreslog nyval av Britt Wahlberg 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt Wahlberg till sekreterare för en tid av två 
år. 
 

Val av ledamöter  
Valberedningen föreslog: 
 
Ledamot  Christina Österberg      kvarstår         1 år 
Ledamot  Kerstin Lundin nyval  2 år 
Ledamot  Emma Björklund nyval  2 år  
 
Årsmötet beslutade att välja Kerstin Lundin och Emma Björklund till ordinarie 
ledamöter för en tid av två år. 
 

a. Val av suppleanter ((2 år), Valberedningen föreslog: 
 
Suppleant  Yvonne Mäki  kvarstår  1 år  
Suppleant  Monica Floge  fyllnadsval 1 år 
  
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag samt att suppleanternas 
arbetsordning är enligt lista ovan . 

 
§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

Ordinarie  Ulla Söderbärg omval  1 år  
Ordinarie  Lotta Nordberg omval 1 år  
Suppleant  Christina Holmgren omval  1 år   
Suppleant  Jessica Uddén omval  1 år  
 
Årsmötet beslutade att välja Ulla Söderbärg och Lotta Nordberg till ordinarie revisorer 
för en tid av ett år, samt Christina Holmgren och Jessica Uddén 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: 

 
  Lena Ferm  sammankallande  1 år 
 Klara Kristalova  ordinarie  nyval 2  år 
 Petra Yngborn ordinarie  nyval               1 år 

 
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17 
 

§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13. 

Förelåg inga övriga förslag eller motioner. 
 
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 

Förelåg inga handlingar inför distriktsfullmäktige.  
 

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
Saknas om information om KM i Bruks under 2017. Frågan överlämnad till 
styrelsen att ta kontakt med tävlingskommittén att planera in ett KM i bruks. 
Önskemål att styrelsen fått information och datum till nästa styrelsemöte den 29 
mars. 
Hemsida. Den har konverterats till Wordpress för att möjliggöra att klubben själv 
kan göra uppdateringar. Ansvariga för detta arbete är Gunnel Löfqvist och 
Agnetha Ekholm. 
Det finns nu två stycken facebook, en sida som är länkad från hemsidan och en 
grupp där man väljs in. Förslag till styrelsen att hantera dessa två. 
 

§ 22. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Gustaf Andersson tackade de närvarande för visat intresse. 
Lokalklubbsordföranden Gunnel Löfqvist tackade för förtroendet och förklarade 
därefter årsmötet för avslutat. 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Kerstin Lundin                                                   Gustaf Andersson 
 
Justeras   Justeras 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Katarina Samuelsson   Richard Karlén 
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