
Sjöbo Brukshundklubb, Anklam Protokoll från Årsmöte 25 februari 2019

 

1. Årsmötet öppnas av vice ordförande Margaret Wertsberg.

 2. Röstlängden fastställdes. 

3. Claes von Gegerfelt valdes till mötesordförande. 

4. Styrelsen anmälde Ann-Louise Esbjörnsson som protokollförare under årsmötet. 

5. Annelie Carlsson och Marie Österberg Fredriksson 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. Alla 39 
närvarande är medlemmar. 

7. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

8. Dagordningen fastställdes. 

9. Genomgång av:

a) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse över föregående år gicks igenom 
och godkändes. 

 b) Balans- och resultaträkningen gås igenom. Inga frågor och den godkändes. 

c) Hans-Åke Roy läste upp revisorernas berättelse. 

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

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018. 

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 verksamhetsplan, rambudget och medlemsavgift under punkt. Förslagen ovan 
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  Lena Ytterberg omval 1 år 
Vice Ordförande  Malin Rosén nyval 2 år



Sekreterare  Sara Eronn  1 år kvar 
Kassör  Jan Mårtensson omval 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 Ann-Louise Esbjörnsson 1 år kvar
Suppleant 3 Boel Lassing 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 omval 1 år 

 Beslut: Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleant enligt ovan. 

 17. Val av valberedning enligt §10 

 Styrelsens förslag 

Sammankallande Inger Hörnfeldt nyval 2 år 
Ledamot Emma Birkegård nyval 2 år
Ledamot Jessica Alenius 1 år kvar 

 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. Utifrån inkomna förslag från medlemmar har styrelsen valt att föreslå Claes v Gegerfelt och Inger 
v Gegerfelt till hedersmedlemmar. Närvarande på årsmötet röstar för beslut. Beslut: Närvarande 
medlemmar röstar enhetligt JA till att Claes v Gegergfelt och Inger v Gegerfelt väljs till  
hedersmedlemmar. 

22. Övrigt 

Sara Eron informerar om att befintlig grupp på Facebook kommer stängas 28 februari då klubben 
istället skapat en sida på Facebook.

Rottweilerklubben överlämnar pris till Hans-Åke Roy. 

23. Årsmötet avslutades. 

 

Ordförande Claes von Gegerfelt  Protokollförare Ann-Louise Esbjörnsson 

 

Justerare Anneli Carlsson Justerare Marie Österberg Fredriksson


