
Sjöbo Brukshundsklubb
Protokoll från Årsmöte 2015-02-23

§ 1 Årsmötet öppnas.
§ 2 Röstlängden fastställdes.
§ 3 Claes von Gegerfelt valdes till ordförande att leda årsmötet.
§ 4 Styrelsen anmälde Inger Hörnfeldt som protokollförare under årsmötet
§ 5 Margareta Wertsberg och Lars-Erik Hörnfeldt valdes till justerare tillika rösträknare
§ 6 Inga inbjudna enligt § 7 moment 2 i stadgan.
§ 7 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 8 Dagordningen fastställdes.
§ 9 a) Klubbens verksamhetsberättelse över föregående år lästes upp och godkändes.
           b) Ordförande Claes redovisade balans- och resultaträkning samt läste upp 

revisorernas berättelse.
§ 10 Balans- och resultaträkningen godkändes.
§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.
§ 12 Genomgång av klubbstyrelsens förslag avseende
           a) Verksamhetsplan och budget för 2015 lästes upp

b) medlemsavgift föreslås av klubbstyrelsen höjas med 20 kr år 2016, förslag från 
medlem på årsmötet att avgiften höjs med 70 kr. Röstning genomfördes ,resultat 
17 st röstade för en höjning med 70 kr, 20 st röstade för en höjning med 20 kr.
Beslut
att höja medlemsavgiften med 20 kr år 2016.
c) inga andra ärenden eller motioner som kan ge konsekvenser för verksamheten 
eller ekonomin fanns.

§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12.
§ 14 Information kring planerade aktiviteter finns i verksamhetsplanen, informationen 

godkändes.
§ 15 Val av styrelse. 

Ordförande Jeanett Gerdin   omval 1 år
Vice ordförande Jessica Alenius   nyval 2 år
Sekreterare Inger Hörnfeldt   omval 1 år
Kassör Kerstin Nordbeck   nyval 2 år
Ledamot Elisabeth Olsson   1 år kvar
Ledamot Lars Fredriksson   nyval 2 år 
Ledamot Siw Andersson   fyllnadsval 1 år
Suppleant Birgitta Söderström   nyval 2 år
Suppleant Eva Signal   nyval 2 år
Suppleant Eva Lenneke   fyllnadsval 1 år

§ 16 Val av revisorer och revisorsuppleant. 
Revisor Susanne Thell   omval 1 år
Revisor Olof Eliasson   omval 1 år
Suppleant Geornette Lindström  omval 1 år



§ 17 Val av valberedning. 
Sammankallande Ingemo Svensson omval 1 år

Thorsten Eriksson omval 1 år
Thomas Undenius omval 1 år

§ 18 Årsmötet beslutade att justera punkterna i § 15,16 och 17 omedelbart.
§ 19 Margareta Wertsberg framförde klagomål gällande hopphindrens brädor som ligger 

spridda på planen. Brädorna blir förstörda av fukt och lera när de ligger på marken.
Brädorna ska sitta i hindren. Dessutom vill Margareta uppmana alla att plocka ur 
diskmaskinen när den har gått ren och även sätta ner den smutsiga disken i 
maskinen. 

§ 20 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet Mötesordförande

Inger Hörnfeldt Claes von Gegerfelt

Justerare Justerare

Margareta Wertsberg Lars-Erik Hörnfeldt


