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Protokoll från årsmöte den 24 februari 2020  

Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

 

___________________________________ 

 

 

1. Årsmötets öppnande 
Årsmötet öppnades av styrelsens vice ordförande Malin Rosén. 

 

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes och det konstaterades att 51 medlemmar i Sjöbo 

Brukshundklubb var närvarande.   

 

3. Val av mötesordförande 
Claes von Gegerfelt valdes till mötesordförande. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare under mötet 
Styrelsen anmälde Sara Eronn som protokollförare. 

 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet 
Boel Lassing och Eva Andersson valdes till justerare tillika rösträknare, som tillsammans 

med mötesordförande skall justera protokollet. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 § moment 

2 Normalstadgar för lokalklubb 
Det konstaterades att samtliga närvarande är medlemmar i Sjöbo Brukshundklubb.  

 

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

8. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes.  

 

9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte 

Kommentarer: Inga kommentarer. 
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b. balans- och resultaträkning 

Kommentarer: Mer utgifter än väntat. Bl.a. på grund av fönsterbyte, 

färdigställande av duschutrymme, takbygge och inköp hjärtstartare. Trots detta 

har klubben gått med vinst. Grupperna för kök, utbildning och utställning har 

dragit in vinst utöver budget.  

 

c. revisorernas berättelse 

Kommentarer: Mötesordföranden går igenom revisorernas berättelse.  

 

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

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

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019. 

 

12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. Mål 

Kommentarer: Mål i enlighet med verksamhetsplan.  

Agility: de uppsatta målens omfattning diskuterades. Frågan om målens 

omfattning överlämnades till styrelsen. Det konstaterades att det är fråga om 

långsiktiga mål. 

 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret 

Kommentarer: Inga kommentarer. 

 

c. medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår 

Kommentarer: Det konstaterades att medlemsavgiften för lokalklubben 

fortsatt är 150 kr. Den totala avgiften som betalas påverkas av SBK:s 

medlemsavgift.  

 

d. andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 

för verksamhet eller ekonomi 

Kommentarer: Inga motioner.  

 

13. Beslut i ärende enligt punkt 12 
Verksamhetsplan, rambudget och medlemsavgift i enlighet med vad som gåtts igenom 

under punkt 12 godkändes. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara 

150 kr, med möjlighet för styrelsen att justera avgiften utifrån eventuella tillkommande 

kostnader som beslutas från SBK regionalt eller centralt.  

 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Det informerades särskilt om värdskapsgruppen. Det konstaterades att aktiviteter i syfte 

att nå fastställda mål framgår av verksamhetsplanen.  
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15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 § moment 1 Normalstadgar för 

lokalklubb samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
Valberedningens förslag: 

 

Lena Ytterberg  Ordförande   Omval 1 år 

Malin Rosén  Vice ordförande  1 år kvar 

Linnéa Karlsson  Sekreterare   Nyval 2 år 

Jan Mårtensson  Kassör   1 år kvar 

Lars Fredriksson  Ledamot   1 år kvar 

Tommy Bech  Ledamot   Omval 2 år 

Lena Mårtensson  Ledamot   Omval 2 år 

Eva Signal  Suppleant 1   1 år kvar 

Sara Eronn  Suppleant 2   Nyval 2 år 

Boel Lassing  Suppleant 3   1 år kvar 

 

Årsmötet valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. 

 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt 9 § Normalstadgar för 

lokalklubb 
Valberedningens förslag: 

 

Eva Andersson  Ordinarie   Nyval 1 år 

Ann-Kristin Petersson  Ordinarie   Nyval 1 år 

Helena Berlin  Ersättare   Omval 1 år 

 

Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag. 

 

17. Val av valberedning enligt 10 § Normalstadgar för lokalklubb 
Styrelsens förslag: 

 

Inger Hörnfeldt Sammankallande 1 år kvar  

Emma Birkegård Ledamot  1 år kvar  

Emelie Knast  Ledamot  Nyval 2 år 

 

Årsmötet valde valberedning i enlighet med styrelsens förslag. 

 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17 
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av p. 15–17.  

 

19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under punkt 13 
Det konstaterades att inga motioner har inkommit.  
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20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
Claes von Gegerfelt informerade om att handlingarna till distriktsfullmäktige finns på 

sbkskane.com 

 

21. Förtjänsttecken 
Förtjänsttecken delades ut enligt nedan. 

 

Lena Mårtensson Brons 

Margareta Wertsberg Brons 

Jan Mårtensson Brons 

Eva Signal Brons 

Jessica Alenius Brons 

Hans-Åke Persson Silver  

Inger von Gegerfelt Silver 

 

Det uppmärksammades att Claes von Gegerfelt har tilldelats förtjänstmedalj. 

 

22. Övrigt 
- De som avgår från sina uppdrag i styrelse och som sammankallande 

uppmärksammades med blommor.  

- Synpunkter från spårgrupperna: Problematiskt med mark till träning och tävling. 

Klubben får inte träna på Björkafältet (FMV). Alla som spårar måste tänka på att 

tillstånd krävs från markägaren och detta måste skötas. Klubben, distriktet och 

förbundet borde kunna ta tag i frågan om att få tillgång till försvarsmaktens mark. 

Förslagsvis lyfts frågan till distrikts- och förbundsnivå. Frågan bör även kunna lyftas 

till markägare, skogsägare och jägarförbundet. Det är viktigt att skapa förståelse och 

en positiv bild av hundverksamhet. De som tränar i naturen kan bidra genom att 

plocka skräp, och på så vis göra en miljöinsats.  

- Värdskapsgruppen: Gruppens medlemmar och uppdrag presenterades. Närmast 

anordnas en taco-kväll för diskussion och rekrytering av nya ideellt engagerade till 

klubben.  

- Synpunkter från sökgruppen: Viktigt att informera om att det finns träningsgrupper 

när det hålls kurser på klubben.   

 

23. Årsmötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse 

 

 

 
 
Underskrifter på nästa sida.   
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Som ovan 

 

 

 

___________________________  __________________________ 

Claes von Gegerfelt, ordförande  Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

___________________________  __________________________ 

Boel Lassing, justerare   Eva Andersson, justerare 


