Arjeplog Brukshundklubb
Klubbnr: 2506
Plats: Hornavan Hotel
Närvarande medlemmar: 18 st

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2016
Datum: 2017-02-17
Tid: 18:00 – 19.00

1. Mötets öppnande
Lokalklubbsordförande Åsa Lindberg hälsade de närvarande varmt välkomna och
förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängden
Årsmötet fastställde röstlängden till 18 st röstberättigade medlemmar närvarande
(Bilaga 1)
3. Val av mötesordförande
Lokalklubbsordförande presenterar förslag på mötesordförande för årsmötet,
Malin Laestander. Årsmötet beslutade att välja Malin Laestander till ordförande för
årsmötet.
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbstyrelsen utsett Åsa Lindberg till protokollförare under
årsmötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Årsmötet beslutade att utse Elin Sundqvist och Pia-Caroline Wallström till justerare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna
Inga personer förutom lokalklubbsmedlemmar är anmälda eller deltar i mötet.
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbstyrelsen anmälde att utlysning av årsmötet skett enligt normalstagar
för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen
Lokalklubbstyrelsens förslag till dagordning föredrogs.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.
9. Genomgång av:
a. lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom
rubrik för rubrik.
b. lokalklubbens kassör Josefin Fjellman redogjorde för 2016 års kostnader i
balans- och resultaträkningen
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c. revisionsberättelsen för 2016 var utdelad och lästes upp av lokalklubbens
kassör Josefin Fjellman
10. 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, 2016.
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det
balanserade resultatet på 26 480,61 kr i ny räkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2016.
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål – Förslag till verksamhetsplan, 2017 lästes upp.
Lokalklubbstyrelsen presenterade kommande aktiviteter och åtgärder som
kommer att genomföras i syfte att nå fastställda mål för lokalklubben
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret
Lokalklubbstyrelsen presenterade förslaget för rambudget 2017.
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande
verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
Ett förslag; 120 kr
ii. familjemedlem
Ett förslag; 120 kr
iii. utlandsmedlem
Ett förslag; 120 kr
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
Förelåg inga ärenden.
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa lokalklubbstyrelsens förslag avseende
förelagda mål, rambudget och medlemsavgifter.
14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Cecilia Been sammankallande i valberedningen presenterade förslaget.

2

Arjeplog Brukshundklubb
Klubbnr: 2506
Plats: Hornavan Hotel
Närvarande medlemmar: 18 st

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2016
Datum: 2017-02-17
Tid: 18:00 – 19.00

a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog Ida Jonasson (19831124-8945).
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ida Jonasson till ordförande för en tid av ett
år, samt firmatecknare för en tid av ett år.
b. Val av vice ordförande (2 år)
Valberedningen föreslog Måna Fjellman.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Måna Fjellman till vice ordförande för en tid
av två år.
c. Val av kassör (2 år)
Valberedningen föreslog Josefin Fjellman (19850313-8920).
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Josefin Fjellman till kassör för en tid av två
år, samt firmatecknare för en tid av två år.

d. Val av sekreterare (1 år)
Valberedningen föreslog Åsa Lindberg.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Åsa Lindberg till sekreterare för en tid av ett
år.
e. Val av ledamot (1 år)
Valberedningen föreslog Maria Lestander.
Årsmötet beslutade att välja Maria Lestander till ordinarie ledamot för en tid av ett
år.
f. Val av suppleanter
Valberedningen föreslog:
Suppleant
Suppleant

Pia-Caroline Wallström
Marlen Jonsson Nord

1 år
2 år

Årsmötet beslutade att välja Pia-Caroline Wallström och Marlen Jonsson-Nord till
suppleanter för en tid av ett respektive två år.
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Pia-Caroline Wallström
2. Marlen Jonsson-Nord
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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
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Peter Widman
Åsa Alnqvist
Elisabeth Johansson
Gunilla Balkow

1 år
1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Peter Widman och Åsa Alnqvist till ordinarie revisorer
för en tid av ett år, samt Elisabeth Johansson och Gunilla Balkow till
revisorssuppleanter för en tid av ett år.

16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Carina Juuso
Cecilia Been
Laila Fernström

sammankallande
ordinarie
ordinarie

2 år
1 år
1 år

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16. (Bilaga 2)
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 14.
Förelåg inga förslag eller motioner.
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
Årsmötet beslutade att ge den nya lokalklubbstyrelsen detta uppdrag.
20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Inköp av nya agilityhinder. Frågan förs vidare till nästa styrelsemöte, där den tas upp
som en punkt dagordningen.
Sponsringsmöjligheter. Frågan förs vidare till nästa styrelsemöte, där den tas upp som
en punkt på dagordningen.
21. Mötets avslutande.
Mötesordförande Malin Laestander tackade de närvarande för visat intresse och bjöd
in till den efterföljande middagen.
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Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Åsa Lindberg

------------------------------------------Malin Laestander

Justeras

Justeras

------------------------------------------Elin Sundqvist

------------------------------------------Pia-Caroline Wallström
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