Roslagens Brukshundklubb
Klubbnr: 0399
Plats: Jyckebo
Närvarande medlemmar: 38 st.

Protokoll för Årsmöte
Årsmöte 2019
Datum: 2018-02-24
Tid: 16:00-17.00

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Gunnel Löfqvist hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängden
Årsmötet fastställde röstlängden till st. röstberättigade medlemmar närvarande
(Bilaga 1).
§ 3. Val av mötesordförande
Styrelsens förslag till mötesordförande presenterades, Raisa Wranning.
Årsmötet beslutade att välja Raisa Wranning till ordförande för årsmötet.
Raisa Wranning tackade för förtroendet att få leda årsmötet.
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Britt Wahlberg till protokollförare under
årsmötet.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Petra Yngborn och Susanne Ortmanns till justerare
tillika rösträknare.
§ 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 19 dec
med rättelse 30 dec 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.
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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 2018 lästes upp av revisorssuppleant Jessica Uddén .
Lades därefter 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 lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål
b. rambudget för innevarande verksamhetsår presenterades.
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem 575 kr, varav 175 kr i lokal klubbavgift
ii. familjemedlem 175 kr
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, behålla gällande
medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget.
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Lokalklubbsstyrelsen presenterade verksamhetsplanen 2019 med kommande
aktiviteter och åtgärder i syfte att nå fastställda mål för lokalklubben.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen 2019.
§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
fördrog valberedningens förslag.
Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Gunnel Löfqvist.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Gunnel Löfqvist till ordförande för en tid av ett
år.
Val av vice ordförande.
Jimmy Wranning kvarstår som vice ordförande ytterligare ett år.
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Val av kassör
Agnetha Ekholm kvarstår som kassör ytterligare ett år.
Val av sekreterare
Valberedningen föreslår val av Catherine Andersson som sekreterare i 2 år.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Catherine Andersson till sekreterare för en tid
av två år.
Val av ledamöter
Valberedningen föreslog:
Ledamot
Kathe Jonsson
Ledamot
Kerstin Lundin
Ledamot
Hans Öijerstedt

Kvarstår
Omval
Nyval

1 år
2 år
2 år

Årsmötet beslutade att välja Kerstin Lundin och Hans Öijerstedt till ordinarie
ledamöter för en tid av två år.
a. Val av suppleanter ((2 år), Valberedningen föreslog:
Suppleant
Suppleant

Sarah Esperi
Monica Floge

Nyval
Kvarstår

2 år
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
Marika Larsson
Nyval
1 år
Årsmötet beslutade att välja Ulla Söderbärg och Lotta Nordberg till ordinarie revisorer
för en tid av ett år, samt Christina Holmgren och Marika Larsson till revisorssuppleanter
för en tid av ett år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Marika Larsson
Kicki Österberg
Vakans

sammankallande
ordinarie

Omval
Kvarstår

1 år
1 år
2 år

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17
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§ 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)
Rikard Karlén ställde frågan beträffande regelrevideringen, varför styrelsen tog över
och beslutade i frågan. Styrelsen fick del av förslaget som var utan motivering och
beslutade då den 28 nov meddela TK att ”Styrelsen ställer sig inte bakom
förslaget till regelrevidering (p 4 och p7) som klubbens synpunkter till SBK”.

§ 22. Mötets avslutande.
Mötesordförande Raisa Wranning tackade de närvarande för visat intresse.
Lokalklubbsordföranden Gunnel Löfqvist tackade för förtroendet och förklarade
därefter årsmötet för avslutat.
Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Britt Wahlberg
Justeras

------------------------------------------Raisa Wranning
Justeras

------------------------------------------Petra Yngborn

------------------------------------------Susanne Ortmanns
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