Strömsunds Brukshundklubb
Klubbnr: 2313
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 16 st.

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2016
Datum: 2016-02-16
Tid: 19.00 – 20.30

§ 1. Mötets öppnande
Lokalklubbsordförande Kerstin Näsmark hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes av årsmötet, bilaga 1.
§ 3. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Sonja Gahlin till ordförande för årsmötet.
§ 4. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Ann-Louise Hansson till sekreterare för årsmötet.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Camilla Dahlberg och Lisbeth Bryne till justerare.
§ 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom kallelse via post till samtliga
medlemmar skickad den 28 december, 2015.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.
§ 8. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse
b. lokalklubbens kassör Bengt Nilsson redogjorde för 2015 års kostnader i balansoch resultaträkningen
c. revisionsberättelsen för 2015 lästes upp
§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna
per den 31 december 2015.
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§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2015.
§ 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. verksamhetsplan 2016, bilaga 2
b. budget för innevarande verksamhetsår, bilaga 3
c. Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrad klubbavgift för 2017, dvs:
110 kr för ordinarie medlem,
110 kr för familjemedlem samt delbetalande medlem
§ 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa verksamhetsplan 2016, fastställa förelagd
rambudget samt behålla oförändrade medlemsavgifter.
§ 13. Val av lokalklubbsstyrelse
Harriet Svensson Bok, presenterade valberedningens förslag;
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog nyval av Birgitta Söderlund.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Birgitta Söderlund till ordförande för en tid av
ett år.
b. Val av ledamöter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Ledamot
Ledamot

Jonathan Lindström
Ann-Louise Hansson

nyval
omval

2 år
2 år

Årsmötet beslutade att välja Jonathan Lindström och Ann-Louise Hansson till
ordinarie ledamöter för en tid av två år.
c. Val av suppleanter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Suppleant

Johanna Basth

nyval

2 år

Årsmötet beslutade att välja Johanna Basth till suppleant för en tid av två år.
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§ 14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av
ett år:
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Kjell Zakrisson
Yvonne Zakrisson
Lasse Backlund

1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Kjell Zakrisson och Yvonne Zakrisson till ordinarie revisorer
för en tid av ett år, samt Lasse Backlund till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att utse:
Linda Olsson ordinarie

nyval

2 år

§ 16. Val av sektorer
Sammankallande till respektive sektor enligt följande:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Agility – Elin Appelblad
Rallylydnad – Barbro Backlund
Lydnad/Bruks – Kerstin Näsmark
Hundutbildningssektorn (HUS) – Kerstin Näsmark
Rasutvecklingssektorn (RUS) – Ulrika Lejonberg
Mark och fastighet – Tobias Backlund
Kök och städ – Ulrika Lejonberg

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-16.

§ 18. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
 Klubben har fått förfrågan om att vara med på uppvisning i agility,
rallylydnad och lydnad i samband med Joelmässan i Hammerdal under
augusti månad (datum ej bestämt).
 Vart har klubbtröjorna (t-shirt med tryck) tagit vägen?
 Förslag att klubben lämnar in en skrivelse till kommunen angående för få
hundlatriner på kommunens gator.
 Nu finns möjlighet att stödja klubben genom att göra sina beställningar via
sponsorhuset.se när man handlar på nätet.
 Intresset för kurs och tävling i spår (apell) undersöktes på årsmötet.
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Det framfördes önskemål från medlemmar att klubben ordnar märken med
SBK-logga och texten ”Strömsund” under.
Prisutdelning av klubbmästare i Rallylydnad och Agility genomfördes.
Utdelning av vandringspriser i grenarna Lydnad, Agility och Rallylydnad
genomfördes.
Kerstin Näsmark avtackades med blommor, efter att ha suttit i styrelsen
sedan 1995.

§ 19. Mötets avslutande.
Mötesordförande, Sonja Gahlin, tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Ann-Louise Hansson

------------------------------------------Sonja Gahlin

Justeras

Justeras

------------------------------------------Camilla Dahlberg

------------------------------------------Lisbeth Bryne
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