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§1 Mötets öppnande  

Lokalklubbens vice ordförande Daniel Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat 

§2 Fastställande av röstlängden 

            Röstlängden fastställdes och uppgick till 23 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 Elisabeth Wallinder 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 till årsmötet har 

publicerats på hemsidan och på klubbens Facebook sida.  

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst 

 

§8 Fastställande av dagordningen 

Lokalklubbsstyrelsens förslag på dagordning gicks igenom och fastställdes 

 

§9 Genomgång av: 

a. Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte - Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 
lästes upp i sin helhet. Tillägg under lydnad då även Mervi Harria och Bengt Neteborn ingått i 
arbetsgruppen samt att det anordnades en träningstävling under våren. Tillägg under 
tjänstehund räddning/IP-r att Claudia tog cert på den arrangerade tävlingen den 11/6. 

 

b. Balans- och resultaträkning - Lokalklubbens kassör Per Wallner redogjorde för 2022 års 
ekonomiska resultat. Det faktiska resultatet för 2022 är -18 923kr mot budgeterat 655kr viket 
förklaras av TBK´s del av kostnaden för renovering av vägen under året. 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  

-18 923kr i löpande räkning till 2023 

 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja lokalklubbsstyrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 

 

§12 Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. Mål – förslag på verksamhetsplan med klubbens mål och aktiviteter för 2023 lästes upp i sin 
helhet och mindre förslag på tillägg under Specialsök/Nosework 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 

 

§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 2024 
d. Inget beslut då inga ärenden eller motioner inkommit 

 

§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 verksamhetsår lästes upp i sin helhet. Under Specialsök/Nosework lades 
det till att Micke Hedman kommer och föreläser om den kalibrerade nosen den 12/3 samt att kurser 
planerats under mars samt en nybörjarkurs som startar den 22/2.  

  

§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 vice ordförande (2år) 

Valberedningen föreslår omval av Daniel Johansson på 2 år 

Årsmötet beslutar att välja Daniel Johansson som vice ordförande på 2 år 

Val av sekreterare (2år) 

Valberedningen förslår omval av Sara Jansson på 2 år 

Årsmötet beslutar att välja Sara Jansson som sekreterare på 2 år 

Val av Suppleant (2år) 

Valberedningen föreslår omval av Sofia Olsson på 2 år 

Årsmötet beslutar att välja Sofia Olsson 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  

 

Årsmötet beslutade att välja Maria Dunder och Elisabeth Wallinder till ordinarie revisorer på 1 år 

samt Anna-Lena Thomsson till revisors suppleant på 1 år 

 

§17 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

Sammankallande Bengt Neteborn nyval 1år 

Ordinarie ledamot Åsa Törme  fyllnadsval 1år 

Ordinarie ledamot Therese Flodin nyval 2år 

 

§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.  

 

§21 Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

➢ Tid för nästa års årsmöte - Förslag att nästa år hålla mötet kvällstid en vardag eller senare på 
eftermiddagen om helg. Styrelsen tar med sig frågan till kommande styrelsemöte. 

➢ Samarbete mellan arbetsgrupperna - Fråga om hur styrelsen planerar främja samarbete 
mellan de olika verksamhetsgrenarna. Till styrelsen - Planera för en arbetsgrupp för utbildning 
med representanter från de olika arbetsgrupperna. Detta skulle förbättra samverkan kring 
planering av kurser, tävlingar och andra aktiviteter på klubben. 
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➢ Arbetsdag gemensamt med stuga mark – Medlemmarna träffas för att gemensamt städa och 

göra fint i stuga och på planer, avslutas med korvgrillning. Johnny tar med sig frågan och 
planerar för ett datum. 

➢ Arbetsgruppen för rallylydnad önskar en annan dag för styrelsemöte. Styrelsen tar med sig 
frågan till kommande styrelsemöte 

 

§22 Mötets avslutande 

Mötesordförande Marita Neteborn tackade samtliga närvarande för visat intresse och lämnade 

över ordförandeklubban till vice ordförande Daniel Johansson som avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet:  Mötesordförande: 
 
_______________________ _______________________ 
Sara Jansson  Marita Neteborn 
 
 
 
Justeras:  Justeras: 
 
_______________________ _______________________ 
Bengt Neteborn  Elisabeth Wallinder 
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