
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED HALLSBERGS 
BRUKSHUNDKLUBB 
 
Datum: 20190213 
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 Åsa Tiderman. 
 

4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 
Styrelsen har anmält Carry Jiewertz som protokollförare under årsmötet. 
 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet. 
Sylvia Andersson och Maj-Britt Jonsson utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet. 
 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stad-
garna. 
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. 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 har skickats ut och huvuddragen i denna 

föredrogs för på årsmötet. 
 
b. balans- och resultaträkning  
Balans- och resultaträkning har skickats ut och föredrogs för årsmötet. 
 
 
c. revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse föredrogs för årsmötet. 



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

förlust. 
    Årsmötet fastställde räkenskaperna samt godkände och fastställde styrelsens förslag att 

resultatet per 20181231 skall överföras till nästkommande verksamhetsår. 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 
      Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
 

a. Verksamhetsplan 
Verksamhetsplan har skickats ut och föredrogs för mötet. 
 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår. 
Budget har skickats ut och föredrogs för mötet.  
 
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. 

klubbavgift för: 
i. ordinarie medlem 
ii. familjemedlem  

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften blir oförändrad för 2019. 
 

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

    Inga andra ärenden eller motioner har inkommit. 
 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om verksamhetsplan, rambudget och 
medlemsavgifter. 

 
14. Information om planerade aktiviteter. 

Aktiviteterna har föredragits med ett tillägg om en föreläsning den 20/3 om hur SBK är       
uppbyggt.  
 

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleant-
ernas tjänstgöringsordning.  

 Till ordförande på 1 år valdes Emelie Hörman 
Till vice ordförande på 2 år valdes Liss-Beth Möller 
Till ledamot på 2 år valdes Rose-Marie Ohlsson 
Till suppleant på 2 år valdes Mia Svantesson Sandberg 
Suppleanternas tjänstgöringsordning fastslogs till att Inger Fahlander tjänstgör som 
nummer ett och Mia Svantesson Sandberg som nummer två. 
 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
      Till revisorer valdes Jan Fahlander och Anki Wallberg. 
      Till revisorssuppleanter valdes Carin Thaning och Ylva Malm. 
       
 
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
      Till valberedningen valdes:  
      Maj-Britt Jonsson (sammankallande) på ett år 
      Caroline Johansson, två år 



      Carina Arvidsson, ett år 
       
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
      Årsmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
 
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

under punkt 13. 
      Inga ärenden eller motioner har inkommit. 
 

 
20. Övriga frågor för diskussion. 
      Inga övriga frågor. 
 
22. Mötets avslutande. 
      Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 
 
Protokollförare   Ordförande 
 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Carry Jiewertz    Åsa Tiderman 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Sylvia Andersson   Maj-Britt Jonsson 


