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Årsmöte 22 februari 2016

§1  Årsmötets öppnas av ordförande Jeanett Gerdin
§2  Röstlängden fastställdes.
§3 Jeanett Gerdin valdes till mötesordförande
§4 Styrelsen anmälde Inger Hörnfeldt som protokollförare under årsmötet
§5 Bodil Gustavsson och Anneli Carlsson valdes till justerare tillika rösträknare, som 

tillsammans med mötesordföranden 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) Klubbens verksamhetsberättelse över föregående år lästes upp och godkändes.
b) Kassör Kerstin Nordbeck redovisade balans- och resultaträkning. Kerstin i
informerade om att posten på intäkter, där det står Agility/Tävling kan vara fel siffror. 
Det kan vara en del kursers avgifter som också ligger där. Detta beror på att de som
anmäler sig inte skriver/anger vad betalningen avser, men resultatet blir det samma, 
ekonomiskt sett för klubben.
Kerstins hela redogörelse finns som bilaga.
Jeanett läste upp revisorernas berättelse. 

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

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015.
§12 Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:

a) mål, rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 
det närmast följande verksamhetsåret lästes upp
b) medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår godkändes.
c) inga andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi har inkommit.

§13 Inga beslut i ärenden enligt punkt 12.
§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

Jeanett lyfte frågan om att vi bör ha en tacksägelsedag och att en festkommitté  
behövs.Vill någon hjälpa till ?
Agilityhindren är just nu inlåsta eftersom material försvunnit. Fråga till mötet är,finns 
det någon som kan tänka sig att ta ansvar för dessa?
Ruby lyfter frågan ”ska vi ha klubbmästerskap i år”?



Torsten om läger v 30, ett läger vi haft i 20 år, det finns en lägergrupp och Torsten är 
sammankallande, de som vill hjälpa till anmäler sig till Torsten.
Alla dessa frågor är något vi som medlemmar behöver diskutera och ta ställning till 
så snart som möjligt.

 
§15 Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas

tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag på styrelse.
Ordförande Jessica Alenius Nyval 1 år
Vice ordförande Margareta Wertsberg Fyllnadsval 1 år
Sekreterare Elisabeth Olsson Nyval 2 år
Kassör Kerstin Nordbeck 1 år kvar  
Ledamot Lars Fredriksson 1 år kvar
Ledamot Tommy Beck Nyval 2 år
Ledamot Lena Mårtensson Nyval 2 år
Suppleant Birgitta Söderström 1 år kvar
Suppleant Eva Signal 1 år kvar
Suppleant Eva Lenneke Omval 2 år

Beslut: Årsmötet valde styrelse enligt ovan.

§16  Val av revisorer och revisorsuppleant enligt §9.
Valberedningens förslag
Ordinarie Gunnel Olsson Nyval 1 år
Ordinarie Hans-Åke Roy Nyval 1 år
Ersättare Geornette Lindström Omval 1 år

Beslut: Årsmötet valde revisorer och revisorsuppleant enligt ovan.

§17 Val av valberedning enligt §10.
Årsmötets förslag
Sammankallande Torsten Eriksson 1 år
Ledamot Britt Beck 1 år
Ledamot Jaqueline Döhle 1 år

Beslut: Årsmötet valde valberedning enligt ovan

§18  Årsmötet beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

§19  Inga motioner eller förslag har lämnats in som inte behandlats under punkt 13.

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.



Claes informerade om detta.

Margareta tar upp att hindren ligger fortfarande på backen. Det ligger dessutom fimpar, 
snus och tuggummin överallt på appellplan, och runt stugan. Det har legat otroligt mycket 
hundbajs på planen. Margareta ber oss alla att hålla ögonen öppna.
Hans-Åke tar upp att det ligger hundbajs på skogsstigen.
Kerstin tar upp att elräkningen är dubbelt så dyr i år som förra året. Lars menar att en 
förklaring kan vara att vi har nya lampor på planen som kan förklara den höga elräkningen. 
Claes informerar om att det finns en timer i köket till lamporna på plan. 
Jessica ber oss att inte ”fota” in bajset från stigen in i skogen utan ber oss plocka upp det 
eftersom träning av hundar även sker i skogen.

§21 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet Mötesordförande Justerare Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Bodil Gustavsson Anneli Carlsson


