
 

 

 
Protokoll för årsmöte med Hallsbergs Brukshundklubb 
 
Datum: 20200212 
Plats: Hallsbergs Brukshundklubb 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Emelie Hörman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Fastställande av röstlängden 
Årsmötet fastställde att alla närvarande var röstberättigade. 
 

3. Val av mötesordförande  
Till ordförande för årsmötet valdes Tommy Welander 
 

4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Till protokollförare för årsmötet valdes Caroline Jonsson 
 
 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet.  
Till Justerare utsågs att justera protokollet, Anna Karlsson Rose-Marie Olsson 
 

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

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Årsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

8. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

9. Genomgång av : 
A) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse 
B) Balans- och resultaträkning 
C) Revisorernas berättelse 

 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 

Ja 
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
 
 
 



12. Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende: 
a) Verksamhetsplan  

Godkännes 
 

b) Rambudget för innevarande verksamhetsår Godkännes 
c) Medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs 

klubbavgift för: Godkännes 
i) Ordinarie medlem 
ii) Familjemedlem 

d) Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 
för verksamhet eller ekonomi 
Beslut motion: 
D1):Motion Tävlingssektorn KM i Brukslydnad (se bilaga) 
D2) Motion Tävlingssektorn KM i Lydnadsklass (se bilaga) 
D3) Motion Tävlingssektorn statuer för vandringspris årets hund (se bilaga) 
D4) Motion Farnsektorn Statuer för Km i Nosework (se bilaga)  
tillägg eller medlem i klubben. 
  
 

13  Beslut i ärenden enligt punkt 12 A- D4 
 Godkännes 
 
 

14 Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbstyrelse  moment 1 i normalstadgarna samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (se bilaga valberedningens förslag) 
Val av  ordförande  1 år  Maj-Britt  Jonsson 
Val av sekreterare 2 år Caroline Jonsson 
Val av kassör 2 år Kalle Braming 
Val av  ledamot 1 år fyllnadsval Mia Svantesson- Sandberg 
Val av suppleant på 2 år Ulrika Erhardsson Tjänstgöringsordning 1 
Val av suppleant 1 år fyllnadsval Anna Källström Tjänstgöringsordning 2  
 

 
15 Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna Räkenskaper och revision i 

normalstadgarna (se bilaga valberedningens förslag) 
Jan Fahlander  Anki Wahlberg  
suppleanter Karin Taning och Ylwa Malm 
 

16 Val av valberedning enligt §10 Valberedningen i normalstadgarna 
Sammankallande Carina Arvidsson 1 år 

             Christina Carlestav 1 år fyllnadsval 
             Mia Rehnbom 2 år 

 
17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

Ja 
 

18 Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 
punkt 13 önskar medlemmarna ges i uppdrag att arbeta fram ett nytt belöningssystem i stället 
för nuvarande system med vip tid? Styrelsen avser i så fall att tillsätta en arbetsgrupp som får i 
uppdrag att arbeta fram 2-3 nya förslag och att sedan beslut kan tas på medlemsmöte prel 
under våren 2020. 
Ja är beslutat. 
 

19 Övriga frågor för diskussion (inte beslut)  
Städning av hallen, för fortsatt diskussion 
 



 
20 Mötets avslutande 

Nya ordförande Maj-Britt avslutar årsmötet 
 
 
Ordförande   Sekreterare 
 
    
___________________  ______________________ 
Tommy Welander   Caroline Jonsson 
Justerare   Justerare 
 
 
 
______________________  _____________________ 
Rose-Marie Olsson   Anna Karlsson 
    

 
 

 


