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PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
§ 1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Cecilia Bergman

§ 2.

Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes till 21 stycken röstberättigade närvarande medlemmar.

§ 3.

Val av mötesordförande
Styrelsen presenterade valet till ordförande Solveig Eriksson. Mötet valde Solveig
Eriksson.

§ 4.

Lokalklubb styrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen anmäler att Linda Jansson som protokollförare för mötet

§ 5.

Val av två justerare tillika rösträknare
Maggie Thavenius och Per Garbrielsson väljs av mötet

§ 6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i
stadgarna
Punkten utgår då ingen utan rösträtt var närvarande

§ 7.

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Ja, mötet utlyst via hemsidan 12 december, via mail och via sociala medier samt via
vanlig post till medlemmar som saknar e-post hos SBK´s medlem online

§ 8.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 9.

Genomgång av
9.1. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl rapporter om uppfyllande av mål och ev
uppdrag från föregående årsmöte
Mötesordförande läste upp Styrelsens verksamhetsberättelse. Följande synpunkter
framkom under mötet:
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- Mötesordförande framför att styrelsens sammansättning för finnas först i
styrelsens berättelse, men finns på sidan 6
- Kortsiktigt mål punkt 26.2 är otydligt skrivet. Resultatbanken är frivilligt att anmäla
sig till vilket innebär att man inte kan se totalt antal ev ökning eller minskning av
antalet tävlande. Viveka Andersson som är ansvarig för resultatbanken meddelar att
det är färre inrapporterade resultat 2019 jämfört med 2018. Men det innebär inte att
man kan dra slutsatsen att klubben har färre tävlande ekipage.
- Punkt 22 bör enligt Viveka Andersson förtydligas med att sammanställningen görs
för att kunna dela ut vandringspriser på årsmötet.
- Fråga om tack till sponsorer, Viveka Andersson frågar efter KLASS.
Mötesordförande meddelar att det är klubbens huvudsponsorer som står med i
årsredovisningshandlingar. Alla sponsorer vi haft under 2019 har redovisats på
klubbens hemsida.
9.2. Balans- och resultaträkning
Kassaförvaltaren Linda Jansson redogör för årets resultat. Fråga från Per Gabrielsson
omkring respektive sektor och kommittées resultat. Linda informerar att det
månatligen tas fram resultat per sektor och kommittéer vilket vi från innevarande år
kommer att redovisa på medlems- och S/K-möten under 2020. Uppgifterna för 2019
finns tillgängliga hos kassaförvaltaren och hos styrelsen för den som vill se.
9.3 Revisorernas berättelse
- Revisor Yvonne Johansson närvarade och meddelade att ekonomin är i sin ordning.
Revisionsberättelsen godkändes av mötet.
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
Balans- och resultaträkning fastställdes av mötet
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubb styrelsen
- Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12. Genomgång av styrelsens förslag avseende
12.1. Mål
- Cecilia Bergman läste upp styrelsens mål.
-Målen rörande framgångsrika tävlingsekipage, det diskuterades att vissa tävlingar
inte finns i SBK Tävling, ex nosework och agilityn. Styrelsen får ta med sig frågan hur
klubben kan följa upp de som inte finns i SBK Tävling
12.2. Budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de
närmast följande verksamhetsåren
-Rambudget godkändes av mötet
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12.3. Medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande
verksamhetsår
12.3.1 Klubbavgift ordinarie medlem
- lokala avgiften för närvarande 185 kronor kvarstår oförändrad
12.3.2 Klubbavgift familjemedlem
- Kvarstår oförändrad
12.3.3 Klubbavgift för utlandsmedlem
-Kvarstår oförändrad
12.4 Andra ärenden samt motioner vilket styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet eller ekonomi
-Cecilia Bergman har läst upp och mötet har godkänt detta under 12.1
§ 13. Beslut i ärenden enligt § 12
Mötet beslutar i enlighet med § 12
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
§ 15. Val av lokalklubb styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningen presenterar följande förslag:
Ordförande – 1 år, omval
Cecilia Bergman
Årsmötet beslutade
Ja
Vice ordförande - 1 år, fyllnadsval
Victoria Forslund
Årsmötet beslutade
Ja
Sekreterare – 2 år, nyval
Jennie Lindqvist
Årsmötet beslutade
Ja

Suppleant – 1 år, fyllnadsval
Eva Forslund
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Årsmötet beslutade
Ja

Suppleant – 2 år, nyval
Tommy Carlsson
Årsmötet beslutade
Ja
§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Valberedningen presenterar följande förslag av revisorer respektive
revisorssuppleanter om en tid av ett år:
Ordinarie revisor – 1 år, omval
Yvonne Johansson
Kerstin Olsson

Ordinarie revisorssuppleant – 1 år, omval
Leif Öjestedt
Peter Stenvall
Årsmötet beslutade
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Per Gabrielsson (2 år), Linda Jansson (sammankallande 1 år) och Helene Nilsson (1 år)
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna § 15-17
Omedelbar justering av punkt § 15-17 sker på separat bilaga
§ 19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlas under § 13
Utgår då inga motioner fanns inlämnade
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Mötet uppdrar åt styrelsen att hantera handlingar till distriktsfullmäktige
§ 21. Valberedningens förslag till förtroendevalda i sektorer och kommittéer
Flera vilande sektorer och kommittéer vilket är tråkigt. Uppmaning till alla
medlemmar att fundera vart man kan och vill vara med och bidrag. Allas bidrag
behövs!
§ 22. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
Fanns inga övriga frågor
§ 23. Information - Slipp konflikter
Linda Jansson visade dokumentet “Slipp Konflikt” som SBK Centralt tagit fram.
Dokumentet ligger på bordet påväg in till serveringen. Ta dig gärna en stund att läsa
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igenom dokumentet. Låt oss hjälpas åt att bemöta varandra med respekt och
hänsyn så undviker vi konflikt.
§ 24. Information - Sundsvalls Brukshundklubb 75 år
Lars Fahlberg informerar om tankarna bakom kommande fest i samband med
klubbens “födelsedag”. En lista är framtagen där ansvarsområden fördelas på
klubbens medlemmar. Lars kommer att samla alla som fått ett uppdrag inom kort för
att säkra upp.
Styrelsen ska ta fram ett datum för festen.
§ 25. Mötets avslutande
Mötesordförande Solveig Eriksson avslutar mötet och tackar för deltagarnas
engagemang.
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Vid protokollet

Linda Jansson

Justerare

Solveig Eriksson, mötesordförande

Justerare

Justerare

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB

6 (XX)

