
  
Tierps Brukshundklubb  PROTOKOLL 
Klubbnr: 0360   Årsmöte 2018  
Plats: Klubbstugan  Datum: 2018-02-11  
Närvarande medlemmar:  21  st. Tid: 13:00-14:30    
 

 

§1. Mötets öppnande. 
Daniel Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2. Fastställande av röstlängden. 

Närvarande 21 st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning. 
 

§3. Val av mötesordförande. 

Årsmötet godkände valberednings förslag till mötesordförande David Sundqvist att leda 
mötet. 
 

§4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Pia Bergström till protokollförare under årsmötet.  
 

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska 
justera protokollet. 

Årsmötet beslutade att utse Lisa Eriksson och Åsa Törmä att justera protokollet jämte 
mötesordförande. 
 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enl §7 moment 2 i stadgarna. 
Ingen utöver klubbmedlemmar närvarande. 
 

§7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Utskick har gått ut till alla medlemmar genom 
e-post, eller vanlig post för de som inte uppgivit någon e-postadress. Kallelse på hemsidan 
samt Tierps BK:s facebooksida. Fastslogs att mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
 

§8. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställs. 
 

§9. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 
och uppdrag från föregående årsmöte, 

Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik. 

Det påpekades att valberedningen borde finnas med på den första sidan av 
verksamhetsberättelsen. 
b. balans- och resultaträkning och 

Totalt så ligger vi under budget både när det gäller inkomster och utgifter. Klubben har god 
ekonomi. 
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c. revisorernas berättelse  

Revisorernas årsberättelse lästes upp och bifogas som bilaga.   

 
§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 2017. 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det balanserade resultatet 
på minus 5799 kr i ny räkning. 

 
§11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen   

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag at enhälligt bevilja lokalklubbsstyrelsen 
ansvarsfrihet för 2017.  

 
§12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål  
Ledamot Daniel Johansson läste upp klubbens mål för 2018; 

• Fortsätta främja samarbetet mellan de olika verksamhetsgrenarna 
• Stötta och utveckla alla funktionärer. 
• Investera i material till verksamheten, sköta klubbstuga och område så att 

verksamheten kan bedrivas funktionellt och trivsamt. 
• Verka för att öka medlemsantalet i enlighet med SBK:s vision 100 000 medlemmar 

år 2018. 
• Verka för att genomföra jubileumsåret 2018 med ett antal aktiviteter 
• Delta i kommunens integreringsprosjekt 
• Verka för grannverksamhet angående vägen till klubben 

 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande budgetåret,  
Budget gicks igenom för verksamhetsåret 2018 samt nästkommande verksamhetsår och 
antas av mötet, se bilaga budget för Tierps Brukshundklubb. 
 
c. medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. 
Klubbavgift för:   

i. ordinarie  medlem 
ii. familjemedlem och 

iii. utlandsmedlem, och  
Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter inför år 2019, dvs: 

i. 200 kr för ordinarie medlem, 
ii. 150 kr för familjemedlem samt 

iii. 150 kr för utlandsmedlem 
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c. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.  

Inga ärenden förelåg. 
 

§13. Beslut  i ärenden enligt punkt 12. 

Årsmötet beslutade oförändrade årsavgifter enlig lokalklubbsstyrelsen förslag  
 

§14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 Lokalklubbsstyrelsen presenterade kommande aktiviteter och åtgärder som kommer att 
genomföras i syfte att nå fastställda mål genom verksamhetsplanen, se bilaga. 

 

§15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöring. 
Mötesordförande informerade inledningsvis om att klubben på förra årsmötet enhälligt beslöts 
att förändra antalet ledamöter till en (1). Oklart om detta är godkänt av förbundsstyrelsen. 
Medan vi inväntar detta kommer två ledamöter stå som vakanta. Mötet godkände detta.  

 
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 
Valberedningen föreslog omval av Ann-Christin Stareborn. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ann-Christin Stareborn till ordförande för en tid av 
ett år.  
 
b. Val av vice ordförande (2 år) 

Valberedningen förslog Daniel Johansson som vice ordförande för 2 år.  

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Daniel Johansson till vice ordförande för en tid av två 
år. 
 

c. Val av kassör (2 år) 

Valberedningen förslog  omval av Per Wallner som kassör för två år. 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Per Wallner till kassör för en tid av två år. 

 
d. Val av sekreterare (1 år) 

Valberedningen förslog Pia Bergström som sekreterare för ett år.  

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Pia Bergström till sekreterare för en tid av ett år. 
 

e. Val av ledamöter (2 år) (väljs så att halva antalet ledamöter utses för en tid av två år)  
Ledamot Johnny Olsson, kvarstår ett år. 

 

f. Val av suppleant ( 2 år) 
Suppleant Mia Öhagen, kvarstår ett år. 
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Valberedningen förslog Ann Koplik som suppleant för två år.  

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ann Koplik till suppleant för en tid av två år. 

 
Valberedningen föreslog tjänstgöringsordningen enligt: 

1. Mia Öhagen 
2. Ann Koplik 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberednings förslag. 
 
g. Val av sektoransvarig.  

Ett förslag till ansvariga inom de olika sektorerna förelåg inför årsmötet. Mötesordförande 
föreslog att detta kan utses och beslutas om av styrelsen. Mötet godkände detta. 

 
§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9 i stadgarna. 

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett år:  
Ordinarie  Mia Dunder   omval  1 år  
Ordinarie  Elisabeth Wallinder nyval  1 år  
Suppleant  Seved Andresson nyval  1 år   
 

Årsmötet beslutade att välja Mia Dunder och Elisabeth Wallinder till ordinarie revisorer för en 
tid av ett år, samt Seved Andersson till revisorssuppleant för en tid av ett år. 

 
§17. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna  

Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 
  Sofia Olsson   sammankallande nyval 1 år 
 Lotta Sundbom ordinarie  kvarstår 1 år 
 Lollo Hernander ordinarie  nyval 2 år  
 

§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, se Bilaga 2. 

 

§19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
under punkt 13. 
Inga motioner förelåg. 

 
§20. Genomgång av handlingar av distriktsfullmäktige.   

Diskuterades. 

 
§21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).  

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om 
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 
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Det föreligger ett förslag om att man inte kommer att arrangera KM i bruks och lydnad år 
2018 och 2019. Istället kommer ett vandringspris finnas att erövra, efter sammanställning 
från tävlingar årsvis. Beslut angående detta kommer att tas på medlemsmöte. 
 
Vice ordförande informerade de närvarande om att SBK:s förtjänsttecken i brons kommer 
att överlämnas till:  
Inger Pousette - agility 
Yvonne Daniels – kök 
 

§22. Mötets avslutande. 

Mötesordförande David Sundqvist tackade för förtroendet och de närvarande för visat 
intresse. Därefter förklaras årsmötet avslutat.  

 
 
 

 
 

 

Vid protokollet   Mötesordförande 
 

 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Pia Bergström  David Sundqvist 

 
 

Justeras   Justeras 

 
 

------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Lisa Eriksson  Åsa Törmä 

  


