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§1. Mötets öppnande 

Lokalklubbsordförande Ann-Christine Stareborn hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat 

§2 Val av ordförande för mötet 

Valberedningen presenterade sitt förslag på mötesordförande för årsmötet, Marita 

Neteborn.  

Årsmötet beslutade välja Marita Neteborn till mötesordförande och Marita accepterade 

och tackade för förtroendet 

 

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

 Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Sara Jansson till protokollförare för årsmötet 

 

§4 Val av justerare 

 Årsmötet beslutade att utse Daniel Johansson och Elisabeth Eriksson till justerare 

 

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt 

 Inga närvarande 

 

§6 Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk 

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att kallelse utgick via mail den 9/12 samt den 10/12 till de 

medlemmar som inte anmält e-postadress. Kallelse har publicerats på hemsidan och på 

klubbens Facebook sida. Länk och instruktion för att ansluta digital har mailats ut. 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst 

 

§7 Fastställande av dagordningen 

Lokalklubbsstyrelsens förslag på en förenklad dagordning som tillstyrkts av SBK för digitalt 

årsmöte gicks igenom  

Fastställande av medlemsavgifter samt genomgång av verksamhetsplan läggs till under 

punkt 11 

§8 Redovisning av föregående verksamhetsår 

a) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom i sin helhet 

Bruks: Läggs till att DM i rapport genomfördes i november och att DM vinnare blev 

Lena och David Sundqvist med sin hund Tango, att temakurser i kryp, budföring, 

framförgående och uppletande har hållits under året samt att onsdagsträningarna 

kom igång under hösten. 

Rallylydnad: Läggs till att det varit sektorkvällar med pristillverkning under året 

 

b) Lokalklubbens kassör Per Wallner redogjorde för 2020 år ekonomiska resultat. 

Resultatet har i stort sett legat över budget varje månad. Det faktiska resultatet för 

2020 är 37 557kr  
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§9 Fastställande av balans- och resultaträkning 

 Årsmötet beslutade att fastställa presenterad balans- och resultatrapport 

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbens förslag föra över det balanserade resultatet 

på 37 557kr i löpande räkning till 2021 

  

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Revisionsberättelsen lästes upp i sin helhet 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja lokalklubbsstyrelsen 

ansvarsfrihet för 2020 

  

§11 Beslut om rambudget 

Lokalklubbens kassör Per Wallner redogjorde för rambudget 2021 

 Årsmötet beslutade fastställa presenterad rambudget för 2021 

 

a) Medlemsavgift - Klubbstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022 

200kr ordinarie medlem 

150kr familjemedlem 

150kr för utlandsmedlem 

Till den lokala medlemsavgiften tillkommer förbundsavgiften 

  

b) Verksamhetsplan – Lästes igenom i sin helhet. Johnny Olsson redogjorde för den 

planerade utbyggnaden med handikappanpassad dusch och toalett.  

 

§12 Val av styrelse 

 Marita Neteborn presenterade valberedningens förslag 

  

Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

 Valberedningen föreslår omval av Ann-Christine Stareborn  

 Årsmötet beslutar att välja Ann-Christine Stareborn till ordförande på 1 år 

 

 Val av sekreterare (2år) 

 Valberedningen föreslår omval av Sara Jansson 

 Årsmötet beslutar att välja Sara Jansson till sekreterare på 2 år 

 

 Val av Suppleant (2år) 

 Valberedningen föreslår omval av Sofia Olsson 

Årsmötet beslutar att välja Sofia Olsson till suppleant på 2 år 

 

Val av suppleant (1 år fyllnadsval)  

Valberedningen föreslår Hanna Persson  

Årsmötet beslutar välj Hanna Persson till suppleant på 1 år, fyllnadsval 
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§13 Val av revisorer 

 Valberedningen föreslår som val till revisorer och revisorssuppleanter på 1 år 

 Ordinarie Maria Dunder  omval  1 år  

 Ordinarie Elisabeth Wallinder omval 1 år 

 Suppleant Anna-Lena Thomsson omval 1 år 

 Suppleant Seved Andersson omval 1 år 

 

Årsmötet beslutade att välja Maria Dunder och Elisabeth Wallinder till ordinarie revisorer 

på 1 år samt Anna-Lena Thomsson och Seved Andersson till revisors suppleanter på 1 år 

 

§14 Val av valberedning 

 Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

 Sammankallande    Marita Neteborn omval 1år 

 Ordinarie           Marianne Gaseb nyval 2år 

 

§15 Beslut om omedelbar justering av p. 12–14 

 Årsmötet beslutade att omedelbart justera p. 12-14, bilaga 2 

 

§16 Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

Rallylydnaden undrar över tidigare inskickad förfrågan om vandringspris ”Årets allround-

ekipage”. Frågan togs upp på styrelsemöte 2020-10-26 och då skickades frågan tillbaka till 

arbetsgruppen med önskan om ett förtydligande om hur de tänkt sig att priset skulle 

kunna se ut samt för förslag på statuter. 

En arbetsgrupp har tillsatts för att se över klubbens vandringspriser där Sara Jansson och 

Elisabeth Eriksson är sammankallande och representanter från klubbens arbetsgrupper 

(ej agility) kommer att kallas till ett möte för att gemensamt diskutera frågan. 

  

§17 Mötets avslutande 

Mötesordförande Marita Neteborn tackade samtliga närvarande för visat intresse och 

lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordförande Ann-Christine Stareborn  

Lokalklubbsordförande Ann-Christine Stareborn tackade för förtroendet och avslutade 

därefter mötet. 

 

Vid protokollet:  Mötesordförande: 
 
_______________________ _______________________ 
Sara Jansson  Marita Neteborn 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
_______________________ _______________________ 
Daniel Johansson  Elisabeth Eriksson 
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