SBKs Halmstads avdelning

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2019

Klubbnr: 1380
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 69 styck

Datum: 2019-02-19
Tid: 19:00

1. Mötets öppnande.
Krister Andreasson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängden.
Genomförs i samband med eventuell röstning.
Medlemsförteckning finns tillgänglig, klubben har 618 medlemmar.
3. Val av mötesordförande.
Kenneth Brorsson har föreslagits av styrelsen till mötesordförande.
Mötet väljer Kenneth, Krister lämnar över och önskar Kenneth lycka till.
Kenneth tackar för förtroendet och gör en kort presentation av sig själv.

4. Klubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Styrelsen har utsett Anders Blomqvist till protokollförare under årsmötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
Beslutades att utse Emil Jönsson och Annika Jonsson till justerare.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
Finns inga sådana närvarande.
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Utlysning av årsmötet har skett enligt stadgarna, beslut att så skett.
8. Fastställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
Inga övriga frågor anmäldes.
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9. Genomgång av:
a. klubbstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig och gicks igenom sida för sida, ingen
hade något att erinra varför den läggs till handlingarna.
b. balans- och resultaträkning
Redogjordes för balans och resultaträkning.
c. revisorernas berättelse.
Monica Dahlberg läste upp revisorernas berättelse.
Anledning till anmärkning föreligger ej

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
Mötet beslutade att fastställa den presenterade balans – och resultaträkningar
per den 31 dec 2018, samt att lämna beslut om disposition av vinst till styrelsen.
Mötet beslutade att överföra det balanserade resultatet i ny räkning för 2019.

11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbsstyrelsen.
Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas förslag enhälligt bevilja styrelsens
ansvarsfrihet för 2018.

12. Genomgång av klubbsstyrelsens förslag avseende:
a. verksamhetplan,
Här presenterades kort för klubbens verksamhet under 2019.
Verksamhetsplanen fanns tillgänglig och gicks igenom sida för sida, ingen hade
något att erinra varför den läggs till handlingarna.
b. budget för innevarande verksamhetsår.
Här presenterades klubbens förslag till rambudget för 2019,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
i. helbetalande ordinarie medlem: klubbavgift samt förbundsavgift.
ii. delbetalande: klubbavgift. (Delbetalande kan man vara om man är
helbetalande i en rasklubb som är knuten till Svenska Brukshundklubben eller
helbetalande i annan Brukshundklubb.)
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Medlemsavgift (så står det på vår hemsida)
Helbetalande: 640 kr
Delbetalande: 240 kr (kan du vara om du är helbetalande i en annan brukshundklubb eller
rasklubb, som går under Svenska Brukshundklubben).
Familjemedlem: 90 kr (kan du vara om någon annan i hushållet är helbetalande eller
delbetalande i SBK:s Halmstad avd.)

Medlemsavgift
I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift.
Båda avgifterna betalas samtidigt.
Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.
Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av
tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens
storlek varierar mellan klubbarna.

Styrelsen föreslår oförändrad klubbavgift för nästkommande verksamhetsår 2020.

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan, behålla oförändrade
medlemsavgifter samt fastställa budget.

14. Information om planerade aktiviteter.
Krister Andreasson tog upp att vi måste åtgärda gräsytorna efter sommarens torka.

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleant-ernas tjänstgöringsordning.
Valberedningen föreslag Omval av Krister Andreasson.
Till ordförande valdes Krister Andreasson.
b. Val av vice ordförande (2 år)
Till vice ordförande valdes Monica Dahlberg
c. Val av kassör (2 år)
Till kassör valdes Irene Wahlström
SBKs Halmstadsavd
Skedalahed 112
Bankgiro: 646-6148
305 93 HALMSTAD

Sida 3 av 5

Organisationsnummer: 879200-7292
Hemsida: http://www.sbkhalmstad.se

SBKs Halmstads avdelning

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2019

Klubbnr: 1380
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 69 styck

Datum: 2019-02-19
Tid: 19:00

d. Val av sekreterare ( 1 år kvar)
Till sekreterare valdes Anders Blomqvist.
e. Val av ordinarie ledamöter
Valberedningens förslag, Anna-Karin Lassagård (omval 2 år),
Ove Josefsson (omval 2 år)
Malin Jakobsson (1 år kvar)
Valdes Anna-Karin Lassagård och Ove Josefsson
f. Val av suppleanter
Valberedningens förslag till 1:a suppleant Susanne Fendell (1år kvar)
Valberedningens förslag till 2:a suppleant Helen Eliasson (omval 2 år)
Valdes Helen Eliasson
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Valberedningens förslag, Inger Olsson(omval 1 år)
till ordinarie revisorer (1 år) nyval.
Till revisorer valdes Inger Olsson och Yvonne Andersson.

Valberedningens förslag till revisorssuppleant (1 år nyval)
Till revisorsuppleant valdes Ingela Dahlqvist på 1 år.

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Mötet beslutade att till valberedning
Utse: Camilla Uhrberg 1 år
sammankallande.
Gert Hellström 2år
Liliy Norfelt 2 år

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17.

19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13.
Förelåg inga förslag eller motioner.

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
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Förelåg inga handlingar.

21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Krister Andreasson informerade om turerna kring arrendeavtalet med kommunen.

22. Mötets avslutande.
Kenneth Brorsson tackar för förtroendet att ha fått leda årsmötet, och lämnar
över till Krister Andreasson som avslutar mötet.

23. Utmärkelser och avtackning .

Mötesordförande

Vid protokollet

________________________________

______________________________

Keneth Brorsson

Anders Blomqvist, utsedd sekreterare

Justeras

Justeras

________________________________

_______________________________

Emil Jönsson

Annika Jonsson
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