Tierps Brukshundklubb
Klubbnr:
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar:21 st.

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2016
Datum: 2016-02-17
Tid: 19:00

Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt
välkomna.
§ 1. Fastställande av röstlängden
Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga
Röstlängd för årsmötet.
§ 2. Val av mötesordförande
Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande
Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.
§ 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Lisa Eriksson till protokollförare under
årsmötet.
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Bengt Neteborn och Lena Johansson till justerare.
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna
Inga närvarande
§ 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Kallelse har funnit på lokalklubbens
hemsida sedan före årsskiftet samt via klubbens facebooksida och maillista
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning. Tillägg under paragraf 14, val
av tjänstehundsansvarig
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning med tillägg enligt förslag.
§ 8. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik
för rubrik.
• Inget uppdrag angivet
• Medlemsantalet saknas.
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b. lokalklubbens kassör Lena Rick redogjorde för 2015-års kostnader i balans- och
resultaträkningen. Klubben har gjort en hel del investeringar under året men
har trots det bra ekonomi.
c. revisionsberättelsen lästes upp i sin helhet av Seved Andersson. Styrelsen
rekommenderas ansvarsfrihet för verksamhetsåret för 2016, se bilaga
Revisorernas berättelse för Tierps Brukshundklubb.
§ 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 2015.
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det
balanserade resultatet på 109.971:24 kr i ny räkning till nästa verksamhetsår
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål:
• främja sammarbetet mellan de olika verksamhetsgrenarna
• stötta och utveckla alla funktionärer
• investera i material, sköta klubbstuga och område
• verka för ett ökat medlemsantal
se bilaga Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb 2016
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret:
Budgeten gicks igenom och antas av mötet, se bilaga Budget för Tierps
Brukshundklubb 2016.
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår
Tiersp BK ligger lägre i medlemsavgift än närliggande klubbar. Tre förslag lags
fram angående den lokala medlemsavgiften, ingen höjning, höjning med 20kr
och höjning med 50kr. Frågan går till omröstning.
Ingen höjning: en röst, 20krs höjning 8 röster, 50krs höjning 10 röster, 2st
röstade blankt
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Inga inkomna
Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.
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§ 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, fastställa förelagd
rambudget. Beslutades att efter omröstning med 2 rösters övervikt, höja
medlemsavgiften med 50kr, till 200kr, för nästkommande verksamhetsår.
§ 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Verksamhetsplanen för de olika sektorerna lästes upp. Tillägg att Tierps BK kommer att
stå som arrangörer till VM för IPO-r 4-5 juni samt en tävling i IPO-r i oktober. Flera
temakurser kommer att hållas, se bilaga Verksamhetsplan för Tierps Brukshundklubb
2016
§ 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning

Sofia Olsson, sammankallande i valberedningen, presenterade sin valberedning,
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Anne-Christine Stareborn
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anne-Christine Stareborn till ordförande för en
tid av ett år.
b. Val av vice ordförande (2 år), Valberedningen föreslog nyval av Bengt Neteborn.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Bengt Neteborn till vice ordförande för en tid
av två år.
c. Val av kassör (2 år), Valberedningen föreslog nyval av Per Wallner.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Per Wallner till kassör för en tid av två år.
d. Val av sekreterare (2 år), Marita Neteborn 1år kvar
e. Val av ledamöter (2 år), Valberedningen föreslog:
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ann Koplik
Lotta Sundbom
Daniel Johansson

omval
fyllnadsval
fyllnadsval

2 år
1år
1år

Årsmötet beslutade att välja Ann Koplik till ordinarie ledamöter för en tid av två år
och Lotta Sundbom och Daniel Johansson på vardera 1år (fyllnadsval)
f. Val av suppleanter (2 år), Valberedningen föreslog:
Suppleant Mervi Harria
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Årsmötet beslutade att väljs Mervi Harria till suppleanter för en tid av 1år.
g Val av sektorer
Tävling bruks: Lisa Eriksson, Thomas Ivarsson, Tomas Melin, Sofia Olsson
Agillity: Lena Johansson, Daniel Johansson, Karin Östergren, Yvonne Daniels, Inger
Pousette, Sofia Olsson, Rebecka Gadle, Hanna Persson
Rallylydnad: Anders Lindström, Katrin Palm, Lolla Hernader, Jannica Helmersson,
Lotta Sundbom
Utbildning: Pia Lindström, Anne-Christine Stareborn, Lena och Daniel Johansson
Drag: Louise Gustavsson, Emelie Persson
Tjänstehundsansvarig: Seved Andersson, Ann-Marie Melin
IPO: vakant
Stuga/område: Johnny Olsson, Ingemar Persson, Eriks Sabelström
Kök: Linnea Andersson. Uppdrar till styrelsen att leta efter flera
Utställning: Anne-Christine Stareborn, Inger Pousette
IT/Webb: Anne-Christine Stareborn

§ 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

Mia Dunder
Seved Andersson
Stina Wahlström

omval
omval
omval

1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Mia Dunder och Seved Andersson till ordinarie revisorer
för en tid av ett år, samt Stina Wahlström till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Lena Rick
Maria Pettersson
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§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16, se Bilaga Årsmöte
omedelbar justering bilaga 2
§ 18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 12
Förelåg motion angående instiftande vandringspris för IPO, IPO-r eller ändring av
statuter på befintligt vandringspris.
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att utse en grupp som ser över
statuterna till Rolf Lunds vandringspris samt Tierps Brukshundsklubbs vandringspris i
bruks så det innefattar alla bruksgrenarna samt IPO, IPO-r.
§ 19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Förelåg inga handlingar.
§ 20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
Tillkännagivande av medlemmar som får SBK:s förtjänsttecken. Utdelas först på
årsfesten
Guld: Marita Neteborn, Lisa Eriksson
Silver: Karin Östergren, Johnny Olsson, Bengt Neteborn
Brons: Daniel Johansson, Lena Johansson, Pia Lindström, Therese Melberg och
Erik Sabelström
§ 21. Mötets avslutande.
Mötesordförande Marita Neteborn tackade de närvarande för visat intresse och
lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Anne-Christine
Stareborn.
Lokalklubbsordföranden Anne-Christine Stareborn tackade för förtroendet och
förklarade därefter årsmötet för avslutat.
Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Lisa Eriksson

------------------------------------------Marita Neteborn

Justeras

Justeras

------------------------------------------Lena Johansson

------------------------------------------Bengt Neteborn
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