Protokoll årsmöte Nacka Brukshundsklubb 2016-02-24
Datum:
Tid:
Plats:

2016-02-24
kl. 18.30
Klubbstugan

1.

Ordförande Annette Ståhl hälsade alla välkomna och öppnande mötet.

2.

Röstlängden fastställdes till 35 röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

3.

Val av mötesordförande.
Årsmötet beslutade att välja Ragnar Bergståhl till ordförande för årsmötet. Ragnar tackade för
förtroendet att få leda årsmötet.

4.

Styrelsens anmälan av protokollförare.
Anmäldes att styrelsen utsett Christina Rudén till protokollförare under årsmötet.

5.

Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet.
Årsmötet beslutade att utse Susanne Mickelsson och Åsa Edesten till justerare.

6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i stadgarna.
Konstaterades att mötesordförande Ragnar Bergståhl har yttranderätt i egenskap av representant för
förbundsstyrelen

7.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för lokalklubb
inom Svenska Brukshundklubben genom medlemsutskick till samtliga medlemmar i maj 2015.
Handlingarna har varit tillhanda mer än sju dagar innan i klubbstugan, på hemsidan och på klubbens
Facebooksida. Erik Swedenborg lämnade in en skriftlig reservation mot detta beslut (Bilaga 2).
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst

8.

Fastställande av dagordningen
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.
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9.

Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas
berättelse.
Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik.
Synpunkter och påpekanden under genomgång av verksamhetsberättelsen:
 Sid 2: saknas informationen att Marie Hellberg går utbildning till A1-instruktör.
 Sid 10: Saknas informationen att Lycia Boklund är medlem i Rallylydnadssektorn.
 Sid 12: Tjänstehundssektorn har bytt namn och ska heta Patrull och
Räddningshundssektorn
Lokalklubbens kassör Ulrika Hallberg Lüning redogjorde för 2015-års kostnader i balans- och
resultaträkningen. En synpunkt framfördes av en medlem att alla extraordinära utgifter som beslutas
av styrelsen tydligt ska protokollföras med belopp i styrelseprotokollen.
Revisionsberättelsen för 2015 var utdelad och föredrogs av närvarande revisor Josephine Barksell.

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 2015.
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det balanserade resultatet på
102 805 kr i ny räkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet
för 2015.
Erik Swedenborg lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet (Bilaga 3).
Det påpekades att om en medlem reserverar sig mot ansvarsfriheten så ska medlemmen göra en
polisanmälan. Detta gäller om det är påvisade oegentligheter vilket det inte är i detta fall. Detta
innebär att ansvarsfriheten beslutats med 34 röster JA och 1 röst NEJ.
12. Genomgång av styrelsens förslag avseende verksamhetsplan, budget, medlemsavgift samt andra
ärenden samt motioner som lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhets
och ekonomi.
Lokalklubbens verksamhetsplan, mål och budget gicks igenom och ansågs därefter nog diskuterade.
13. Beslut i ärenden enl punkt 12
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda verksamhetsplan och mål, behålla oförändrad
medlemsavgift (200 kr) samt fastställa förelagd rambudget.
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14. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter enl §9 i stadgarna samt valberedning enl §10 i
stadgarna
Sofia Cele, i valberedningen, presenterade sin valberedning och tackade sina medarbetare för ett
engagerat arbete. Valberedningens förslag föredrogs (Bilaga 4).
Val av lokalklubbsordförande
Valberedningen föreslog omval av Annette Ståhl.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Annette Ståhl till ordförande för en tid av 1 år.
Vice ordförande (2år)
Jerker Linnerborg sitter kvar som vice ordförande ytterligare 1 år.
Val av kassör (2 år)
Valberedningen föreslog omval av Ulrika Hallberg Lüning.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ulrika Hallberg Lüning till kassör för en tid av 2 år.
Val av sekreterare (2 år)
Christina Rudén sitter kvar som sekreterare ytterligare 1 år.
Val av ledamöter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Ledamot
Ledamot

Susanne Holm
Lars Magnusson

omval
nyval

2 år
2 år

Årsmötet beslutade att välja Susanne Holm och Lars Magnusson till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år.
Carin Segerström sitter kvar som ordinarie ledamot ytterligare 1 år.
Val av suppleanter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Suppleant

Miriam Helleday

nyval

2 år

Årsmötet beslutade att välja Miriam Helleday till suppleant för en tid av 2 år.
Kerstin Tillberg sitter kvar som suppleant ytterligare 1 år.
Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av 1 år:
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Liselotte Bogårdh
Susanne Telby
Annika Westerlund
Åsa Edesten

nyval
omval
nyval
omval

1 år
1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Liselotte Bogårdh och Susanne Telby till ordinarie revisorer för en tid av 1 år,
och Annika Westerlund och Åsa Edesten till revisorssuppleanter för en tid av 1 år.
Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Caroline Bladh
sammankallande
Lindalovisa Fernqvist
ordinarie
Sofia Cele
ordinarie
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nyval
nyval
sitter kvar

1 år
2 år
1 år

15. Beslut om omedelbar justering av punkt 14
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkten 14 (Bilaga 5).

16. Utdelning av vandringspriser och stipendier
Lydnad & Bruks:

Stipendieligan

Åsa Lundbergh

Camms Deia

Årets Lydnadsekipage klass 1 och 2.

Nathalie Isaksson

Dazzling Flash Frazze

Årets Lydnadsekipage lkl 3 och Elit

Kerstin Ivarsson

Borderness Fanetta

Årets Appellekipage

Christina Rudén

Bol's Tailspin

Årets Bruksekipage Lägre-Elit

Gunilla Stare

Evallens Black&Tan Zelina

Agility

1. Cattis Klampe

Poodleidoos Rocking Roxanne Ninja

1079,5

2. Katarina Nywall

Xitamiz Pixie

Pixie

1033

3. Lotta Zanderholm

Rivendells Ciwi

Ciwi

516,5

4. Lotta Zanderholm

Rivendells Skrållan

Skrållan

250

4

Rally

Diplom Stipendieligan. Vinnaren fick även 999 kr hudgodis och chokladask.
1

Elin Steinholtz

Cody

2

Miriam Helleday

Bella

3

Åsa Lundbergh

Deia

4

Lena Borneljung

Rusty

5

Ute Backteman

Greta

6

Sofia Cele

Theo

6

Lotta Zanderholm

Skrållan

8

Sofia Cele

Lisa

9

Frida Svenzon

Moltaz

10

Lycia Boklund

Lupetta

10

Rebecca Wilson

Lexi

Högsta resultat 99 poäng Lotta Zanderholm och Skrållan.
Titeln RLD M Åsa Lundbergh och Deia. Lotta Zanderholm och Ciwi
Övrigt
Hundförarmärke i silver: Gunilla Stare
Hundförarmärken i guld (med två olika hundar): Kerstin Ivarsson
17. Utdelning av förtjänsttecken och hedersplaketter
SBK:s förtjänsttecken i Brons
Gunilla Stare
Susanne Persson
Susanne Mickelsson
Catharina Sandin
Ulrika Hallberg Lüning
Anna Björsson
Susanne Holm
Gunilla Berg
Annika Westerlund
SBK:s förtjänsttecken i Guld
Jerker Linnerborg
Nacka Brukshundklubbs Honnörsplakett nummer 76
Christina Rudén
18. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13
Förelåg inga övriga förslag eller motioner
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19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Förelåg handlingar inför distriktsfullmäktige, vilka gicks igenom.
20. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till
lokalklubbsordföranden.
Lokalklubbsordföranden Annette Ståhl avtackade följande personer:
Åsa Lundbergh för hennes insatser i Lydnad & Brukssektorn.
Patrik Gunnarsson för hans insatser i styrelsen och som webansvarig.
Annika Westerlund och Susanne Martinez för sina insatser i valberedningen.
Josephine Barksell för hennes insats som revisor.
Annette Ståhl tackade också för förnyat förtroende som klubbens ordförande och förklarade därefter
årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Christina Rudén

------------------------------------------Ragnar Bergståhl

Justeras

Justeras

------------------------------------------Susanne Mickelsson

------------------------------------------Åsa Edesten
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