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Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

Protokoll från 
Årsmöte 20 februari 2017 

 

1. Årsmötet öppnas av ordförande Jessica Alenius. 
2. Röstlängden fastställdes. 
3. Claes von Gegerfelt valdes till mötesordförande. 
4. Styrelsen anmälde Elisabeth Olsson som protokollförare under årsmötet. 
5. Thomas Undenius och Gunvor Jönsson valdes till justerare tillika rösträknare, som 

tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. 
6. Beslutades om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2. 
7. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
8. Dagordningen fastställdes. 
9. Genomgång av: 

a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse över föregående år gicks igenom och 
godkändes. Jessica berättar om styrelsens mål som var att få igång agilityn, att få 
igång en medlemsgrupp för att öka antalet medlemmar och antalet aktiva 
medlemmar. Förutom att öka medlemsantalet så känner styrelsen att de lyckats. 
b) Kassör Kerstin Nordbeck redovisade balans- och resultaträkningen. Med tillägg att 
om vi hade hunnit få stiftelsepengarna innan årsskiftet så hade siffrorna sett lite 
positivare ut. 
c) Gunnel Olsson läste upp revisorernas berättelse. 

10. Balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 
godkändes. 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016. 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a) mål för närmast följande verksamhetsår ligger inbakat i verksamhetsplanen. 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret gicks igenom. 
c) medlemsavgiften föreslås behållas med 150 kr som lokaldel för närmast 
kommande verksamhetsår. 
d) inga motioner 

13.  Beslut angående medlemsavgift under punkt 12. Förslaget godkändes. 
14. Styrelsen informerar att det ligger mål och planerade aktiviteter i 

verksamhetsplanen. 
 

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning: 
 
Valberedningens förslag på styrelse: 
Ordförande  Jessica Alenius Omval 1 år 
Vice Ordförande  Margareta Wertsberg Omval 2 år  
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Sekreterare  Elisabeth Olsson 1 år kvar 
Kassör  Jan Mårtensson Nyval 2 år 
Ledamot Lars Fredriksson Omval 2 år 
Ledamot Tommy Beck  1 år kvar 
Ledamot Lena Mårtensson 1 år kvar 
Suppleant 1 Eva Signal  Omval 2 år 
Suppleant 2 Eva Lenneke  1 år kvar 
Suppleant 3 Malin Nilsson Nyval 2 år 
 
Beslut: Årsmötet valde styrelse enligt ovan. 
 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt §9 
 
Valberedningens förslag: 
Ordinarie Gunnel Olsson Omval 1 år 
Ordinarie Hans-Åke Roy Omval 1 år 
Ersättare Helena Berlin Nyval 1 år 
 
Beslut: Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleant enligt ovan. 
 

17. Val av valberedning enligt §10 
 
Styrelsens förslag 
Sammankallande Torsten Eriksson Omval 1 år 
Ledamot Britt Beck  Omval 2 år 
Ledamot Jaqueline Döhle Omval 1 år 
 
Beslut: Årsmötet valde valberedning enligt ovan. 
 

18. Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
19. Inga motioner har inkommit. 
20. Claes informerar om att handlingarna till distriktsfullmäktige finns på sbkskane.com 
21. Övrigt 

- Margareta informerar att klubben i år hade blivit tilldelade 6 träningstillfällen på 
Björka. I början på februari drogs dock alla beviljade träningstillfällen under 2017 in 
för alla klubbar, på alla militärfält, med omedelbar verkan. Detta pga att det 
framkommit att folk är där och tränar utanför tider som klubbarna är tilldelade. 
Militärt område råder inte under allemansrätten så man får inte lov att vara där och 
träna (spåra, sök etc) ens som privatperson, än mindre i organiserade grupper. 
Uppmaning till Sjöbo Bks medlemmar är att vi håller oss borta därifrån helt och hållet 
så kanske vi kan få möjlighet att få tillbaka träningstillfällen i framtiden.  
-Margareta informerar även att den planerade städdagen den 2 april blivit flyttad till 
den 1 april kl 10.00. Vi hoppas så många som möjligt kommer! 
-Torsten informerar lite om sommarens läger. Det är satt ett maxantal på deltagare 
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till 40 st. Det är sista anmälningsdag den 1 juni. Blir det fullt innan så stänger anmälan 
innan. Så vänta inte med att anmäla! 
-Jessica informerar om den vita brevlådan som är uppsatt på väggen utanför 
kontoret. Där kan man tex lägga papper till styrelsen. Men framför allt papper till 
kassören, för att dessa inte ska ligga synliga med personuppgifter för alla inne på 
kontoret. 

22. Årsmötet avslutades. 

 

 

 

Ordförande Claes von Gegerfelt  Protokollförare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Thomas Undenius  Justerare Gunvor Jönsson 


