Hallsbergs Brukshundklubb
Klubb nr: 1861
Organisationsnummer: 875701–1310
Plats: Klubbstugan

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2021
Datum: 2022-02-10
Tid: 18.00 - 20.30

§1.

Mötets öppnande
Ordförande Maj-Britt Jonsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.

Fastställande av röstlängden
Årsmötet fastställde att alla närvarande var röstberättigade.

§3.

Val av mötesordförande Tommy Welander

§4.

Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Mia Svantesson Sandberg

§5.

Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden
justera protokollet Katrin Harmander och Mia Reenbom

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7
Medlemsmöte Moment 2 i normalstadgarna Inga

§7.

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Godkännande stadgeenligt utlyst

§8.

Fastställande av dagordningen. Fastställdes

§9.

Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.

§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust Överförs till nästa år

§11.

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

§12.

Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål Överlämnas till årsmötet 2022.
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret. Överlämnas till årsmötet 2022.
c. medlemsavgift enligt § 4 i normalstadgarna för närmast kommande
verksamhetsår. Överlämnas till årsmötet 2022
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi – överlämnas till årsmötet 2022.

§13.

Beslut i ärenden enligt punkt 12 Ej aktuellt.
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§14.

Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Överlämnas till årsmötet 2022.

§15.

Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse Moment 1 i
normalstadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Förlängd mandattid till årsmöte 2022 pga inställt årsmöte.
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Maj-Britt Jonsson
Vice ordförande, Liss-Beth Möller,
Kassör Karl-Eric Bramming,
Sekreterare Carolina Jonsson,
Ledamot Mia Svantesson,
Suppleant Anna Källström, Tjänstgörningsordning 1
Suppleant Ulrika Erhardsson. Tjänstgörningsordning 2

§16.

Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 Räkenskaper och revision i
normalstadgarna. Revisorer under året har varit: Anki Wallberg, Jan Fahlander
Revisorssuppleant Carin Thaning, Ylva Malm.

§17.

Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna. Valberedning
under året har varit: Carina Arvidsson, Christina Carlestav, Mia Reenbom, förlängt
mandattid pga inställt årsmöte.

§18.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17. Ej aktuellt.

§19.

Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13. Överlämnas till årsmöte 2022.

§20.

Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige, Ej aktuellt.

§21.

Övriga frågor för diskussion (inte beslut). Ej aktuellt.

§22.

Mötets avslutande och direkt övergång till årsmöte för 2022.

Ordförande

Sekreterare

_____________________________
Tommy Welander

_______________________________
Mia Svantesson Sandberg

Justerare

Justerare

___________________________
Katrin Harmander

________________________________
Mia Reenbom

