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§ 0. Mötets öppnande 

Lokalklubbsordförande Agneta Lundström hälsade de närvarande varmt välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 

   
§ 1. Fastställande av röstlängden 

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29 st. röstberättigade 
medlemmar närvarande (Bilaga 1).  

 
§ 2. Val av mötesordförande 

Lokalklubbsstyrelsen presenterade valberedningens förslag på mötesordförande för 
årsmötet, Anna Ahlgren.  
 
Årsmötet beslutade att välja Anna Ahlgren till ordförande för årsmötet.  
 
Anna Ahlgren tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 
§ 3. Val av mötessekreterare 

Lokalklubbsstyrelsen föreslog Eva Löfbom som mötessekreterare under årsmötet. 
 
Årsmötet beslutade att utse Eva Löfbom till mötessekreterare. 

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

justera protokollet 
 

Årsmötet beslutade att utse Anna Lindstedt och Monica Beijer till justerare. 
 
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
 

Årsmötet konstaterade att inga personer enligt § 7 moment 2 deltog i årsmötet. 
 
§ 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom kallelse till medlemmar via e-post 
den 28 december 2017 samt på klubbens hemsida, anslagstavla och i klubbstugan.  
 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 
§ 7. Fastställande av dagordningen 

Mötesordförande Anna Ahlgren föredrog lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning 
och lade till en § 0 Mötets öppnande samt rättade § 17 till Beslut om omedelbar 
justering av punkterna 14–16.  

 
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning med tilläggen ovan. 
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§ 8. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 
av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik. 

• Angående verksamhetsberättelsen för tjänstehundssektorn, TJHS 2017 
påpekades att det inte har inte skett några organiserade träningar för 
klubbens certifierade ekipage i klubbens regi och att den meningen därför 
ska strykas. Det ska läggas till att 1) Sektorn har deltagit på ett 
distriktsmöte, 2) Anna Lindstedt och Lotta Lindahl har deltagit på ett DM, 
3) En prova-på-dag har genomförts, 4) En ny instruktör, Lotta Lindahl samt 
5) Två instruktörer har deltagit på KU (KompletteringsUtbildning) i passiv 
markering (Lotta Lindahl och Thomas Lamrell) och två instruktörer har 
deltagit på vidareutbildning – kurschefsutbildning (Thomas Lamrell och 
Gunnar Bergman). 

• Angående verksamhetsberättelsen för Plan- och underhållskommitté, PUK 
2017 påpekades att gallren för fönstren har svetsats fast för att försvåra 
inbrott. 

b. lokalklubbens kassör Eva Sundin redogjorde för 2017 års kostnader i balans- och 
resultaträkningen.  

• Eva Sundin uppmanade alla instruktörer att ange sin e-postadress så att 
hon kan skicka kontrolluppgifter via e-post istället för med post så att 
kostnaderna därmed kan hållas nere.  

c. revisionsberättelsen för 2017 var utdelad och föredrogs av närvarande revisor 
Ann Carlson.  
• Revisorerna konstaterar att den ekonomiska redovisningen fungerat bra 

men att förvaltningen kan förbättras, protokoll behöver justeras och finnas 
tillgängliga. 

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

eller förlust 
 

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna 
per den 31 december 2017.  
 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det 
balanserade resultatet på -19 308,36 kr i ny räkning. 

 
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokal-
klubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

 
§ 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål, 
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b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret, 

c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 
dvs. klubbavgift för: 

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

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

 
a. Angående verksamhetsplanen för tjänstehundssektorn, TJHS 2017, 

informerades om att det kommer att starta en patrullhundskurs och inför det 
anordnas ett informationsmöte. 

b. Inga förändringar görs. Diskussion om orsak till budgeterat underskott och vilka 
åtgärder styrelsen kan ta under året för att få en budget i balans.   

c. Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, dvs: 
 230 kr för ordinarie medlem, 
 230 kr för familjemedlem samt  
 230 kr för utlandsmedlem.  
 

c. Inga andra ärenden förelåg. 
   

Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade. 
 

§ 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11  
 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, behålla oförändrade 
medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget. 
 

§ 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Lokalklubbsstyrelsen meddelade att det inte ännu är klart vilka kommande 
aktiviteter och åtgärder som kommer att genomföras i syfte att nå fastställda mål 
för lokalklubben. 

 
§ 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 
Pia Johansson, sammankallande i valberedningen, presenterade sin valberedning och 
tackade sina medarbetare för ett engagerat arbete. Valberedningens förslag föredrogs. 
 
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

Valberedningen föreslog omval av Agneta Lundström. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Agneta Lundström till ordförande för en tid av 
ett år. 
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b. Val av sekreterare (2 år),  
Valberedningen föreslog nyval av Eva Löfbom. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Eva Löfbom till sekreterare för en tid av två år. 
 

c. Val av ledamöter,  
Valberedningen föreslog: 
 
Ledamot  Ylva Lidblom  nyval  2 år 
Ledamot  Barbro Friberg nyval  2 år 
 
Årsmötet beslutade att välja Ylva Lidblom och Barbro Friberg till ordinarie ledamöter 
för en tid av två år. 
 

d. Val av suppleanter, 
Valberedningen föreslog: 
 
Suppleant  Annika Jansson nyval  2 år  
Suppleant  Monica Beijer  fyllnadsval 1 år 
  
Årsmötet beslutade att välja Annika Jansson och Monica Beijer till suppleanter för en 
tid av två respektive 1 år. 
 
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:  
 
1. Annika Jansson 
2. Monica Beijer 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

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

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av 
ett år:  
 
Ordinarie  Mija Jansson  omval  1 år  
Ordinarie  Ann Carlson  omval 1 år  
Suppleant  Curt Fredriksson omval  1 år   
Suppleant  Annika Holmgren  omval  1 år  
 
Årsmötet beslutade att välja Mija Jansson och Ann Carlson till ordinarie revisorer för en 
tid av ett år, samt Curt Fredriksson och Annika Holmgren till revisorssuppleanter för en 
tid av ett år. 
 

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
 
Årsmötet kunde inte utse en valberedning. En valberedning behöver därför utses på 
vårmötet.  
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Paus.  
 

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16 
 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14–16, se Bilaga 2. 
 

§ 18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som ints 
behandlats under punkt 13 

 Det förelåg inga förslag eller motioner. 
 
§ 19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 

Det förelåg inga handlingar inför distriktsfullmäktige.  
 

§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
Lisbeth Norstedt informerade om att hon och Toni Bergman inte kommer att kunna 
sköta vårens träningstävlingar utan hjälp och uppmanade därför medlemmarna att 
anmäla sig till att hjälpa till med träningstävlingarna. 
 

§ 21. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Anna Ahlgren tackade de närvarande för visat intresse och 
lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Agneta Lundström. 
 
Lokalklubbsordföranden Agneta Lundström tackade för förtroendet och förklarade 
därefter årsmötet för avslutat. 
 
  
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Eva Löfbom   Anna Ahlgren 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Anna Lindstedt   Monica Beijer 
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