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§1 Mötets öppnande  

Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat 

§2 Fastställande av röstlängden 

            Röstlängden fastställdes och uppgår till 21 personer 

  
§3 Val av mötesordförande 

Valberedningens förslag på mötesordförande för årsmötet är Marita Neteborn.  

Årsmötet beslutade att välja Marita Neteborn till mötesordförande och Marita accepterade och 

tackade för förtroendet 

 

§4 Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

           Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Sara Jansson till protokollförare för årsmötet 

 

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

Årsmötet beslutade att utse Bengt Neteborn och Åsa Törmä till justerare och rösträknare 

 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna. 

Inga närvarande 

 

§7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Lokalklubbsstyrelsen redogör för förfarandet och meddelar att kallelse skickats via mail den 16/12 

samt med brev den 17/12 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 och hat funnits tillgängligt på hemsidan. 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst 

 

§8 Fastställande av dagordningen 

Lokalklubbsstyrelsens förslag på dagordning som tillstyrkts av SBK för digitalt årsmöte gicks 

igenom och fastställdes 

 

§9 Genomgång av: 

a. Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte - Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
lästes upp i sin helhet. Tillägg under bruks att Marita och Bengt Neteborn med sin hund Ferrie 
tog silver på DM i rapport den 4 september 

 

b. Balans- och resultaträkning - Lokalklubbens kassör Per Wallner redogjorde för 2021 års 
ekonomiska resultat. Resultatet har i stort sett legat över budget varje månad. Det faktiska 
resultatet för 2020 är 28 864kr mot budgeterat 3 623kr. Det ekonomiska läget är mycket bra i 
klubben. 

 

c. revisorernas berättelse – Revisionsberättelsen lästes upp i sin helhet och är utan anmärkning 
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§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 

Årsmötet beslutade att fastställa den presenterade balans- och resultatrapporten 

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbens förslag föra över det balanserade resultatet på  

28 864kr i löpande räkning till 2022 

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja lokalklubbsstyrelsen 

ansvarsfrihet för 2021 

 

§12 Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. Mål – förslag på verksamhetsplan med klubbens mål och aktiviteter för 2022 lästes upp i sin 
helhet och förslag på mindre justeringar inkom 

b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret – Per redogjorde för förslag på rambudget och investeringsplan 

c. Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift 
för: 

− ordinarie medlem – förslag på oförändrad avgift på 200kr 

− familjemedlem – förslag på oförändrad avgift  på 150kr 

− utlandsmedlem – förslag på oförändrad avgift på 150kr 
d. Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser          

verksamhet eller ekonomi – inga inkomna ärenden eller motioner 
e. Förslag till nytt vandringspris ”Årets bästa brukshund” – statuter för vandringspriset lästes 

igenom i sin helhet och förslag på att ändra till bruksgrenar istället för bruksklasser i fjärde 
stycket inkom 

 

§13 Beslut i ärenden enligt punkt 12 

 Årsmötet beslutade att: 

a. Fastställa Verksamhetsplanen med inkomna förslag till justeringar 
b. Fastställa Rambudget för närmast följande verksamhetsår 
c. Medlemsavgifterna förblir oförändrade 2022 
d. Inget beslut då inga ärenden eller motioner inkommit 
e. Faställa statuter till nytt vandringspris ”Årets bästa brukshund” med inkommet förslag till 

justering 

 

§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

 Verksamhetsplanen med fastställda mål och redogörelse från styrelse och de olika arbetsgrupperna 
om planerade aktiviteter för verksamhets året lästes upp i sin helhet  

  

§15 Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 

Marita Neteborn presenterade valberedningens förslag enligt nedan: 

Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

Valberedningen föreslår omval av Anne-Christine Stareborn på 1 år 

Årsmötet beslutar att välja Anne-Christine Stareborn till ordförande på 1 år 
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Val av kassör (2år) 

Valberedningen föreslår omval av Per Wallner på 2 år 

Årsmötet beslutar att välja Per Wallner som kassör på 2 år 

Val av ledamot (2år) 

Valberedningen förslår omval av Johnny Olsson på 2 år 

Årsmötet beslutar att välja Johnny Olsson som ledamot på 2 år 

Val av Suppleant (2år) 

Valberedningen föreslår omval av Hanna Persson 2 år 

Årsmötet beslutar att välja Hanna Persson till suppleant på 2 år 

 

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

Valberedningen föreslår som val till revisorer och revisorssuppleanter  

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 

 

§17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

Sammankallande Carina Lindqvist omval 1år 

Ordinarie  inget förslag  nyval 2år 

Årsmötet överlåter till Carina Lindqvist att själv utse den person som hon ska samarbeta med i   

valberedningen under året. När person utsetts meddelas styrelsen. 

 

§18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera p. 15-17, bilaga 2 

 

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

 Inga inkomna föslag eller motioner 

 

§20 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 

Inga aktuella handlingar att gå igenom. Kommer istället att bli aktuellt till medlemsmötet den 4/4. 

 

§21 Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

Diskussion om FB grupper för olika aktiviteter. Det upplevs att många inte vet att grupperna finns. 
Information om de olika FB grupperna som finns i klubben kommer att läggas ut på hemsidan.  
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Grupperna är endast öppna för klubbens medlemmar och uppstår behov att kontrollera om en 
person är medlem går det bra att höra med Per som har koll på medlemsregistret. 

 

Carina Lindqvist är rallylydnadsskrivare och finns tillgänglig för klubben 

Förtjänsttecken för året tilldelas Hanna Persson – brons och Johnny Olsson – guld och kommer att 
delas ut på årsfesten. De olika arbetsgrupperna uppmanas att under året inkomma med förslag till 
styrelsen på personer aktuella för nominering till förtjänstecken då det är de som har störst koll på 
vilka som på något sätt gör en stor insats för klubben. 

 

§22 Mötets avslutande 

Mötesordförande Marita Neteborn tackade samtliga närvarande för visat intresse och lämnade 

över ordförandeklubban till lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn  

Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn tackade för förtroendet och avslutade därefter 

mötet 

 

 

 

 

Vid protokollet:  Mötesordförande: 
 
_______________________ _______________________ 
Sara Jansson  Marita Neteborn 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
_______________________ _______________________ 
Bengt Neteborn  Åsa Törmä 
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