
Vallentuna Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
Klubbnr: 0361 Årsmöte 2019
Plats: Klubbstugan Datum: 2019-02-17
Närvarande medlemmar: 22  st. Tid: 16:00-18:00

  
§ 1. Mötets öppnande

Lokalklubbsordförande Carola Hag hälsade de närvarande varmt välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängden
Enligt avprickad närvarolista fastställde årsmötet röstlängden till 22 st. 
röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

§ 3. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Sven-Eric Svensson till ordförande för årsmötet. 

Sven-Eric Svensson tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Göran Hagberg till protokollförare under 
årsmötet.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet

Årsmötet beslutade att utse Lili Östergren-Jadeby och Nette Carlestål till justerare.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stadgarna

Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte normal-
stadgar för lokalklubb redan föreskriver.

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att kallelse till samtliga medlemmar var utskickad den 
18 december 2018.

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 8. Fastställande av dagordningen
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning. 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.
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§ 9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik.
Påpekades att det var fel namn i Valberedningen, Anhelee Pugliano ska vara 
Annette Eriksson. Rättas.

b. lokalklubbens bokföringsansvariga Lili Östergren-Jadeby redogjorde för 2018-
års kostnader i balans- och resultaträkningen 

c. revisionsberättelsen för 2018 var utdelad och föredrogs av mötets ordförande 
då ingen revisor var närvarande.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna 
per den 31 december 2018. 

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det 
balanserade resultatet på 11 385,45 kr till Reparationsfonden.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokal-
klubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
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§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 

dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. Utlandsmedlem

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

a. Presenterades Verksamhetsplan 2019
b. Presenterades lokalklubbsstyrelsens förslag till rambudget 2019
c. Förelåg förslag från lokalklubbsstyrelsen på oförändrade medlemsavgifter för 
2020 enligt:

i. 185 kr för ordinarie medlem, 
ii. 185 kr för familjemedlem samt 
iii. 185 kr för utlandsmedlem. 

d. Förelåg inga ärenden. 

Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, oförändrade 
medlemsavgifterna i enlighet med lokalklubbsstyrelsens förslag samt fastställa 
förelagd rambudget.

§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Lokalklubbsstyrelsen informerade att Verksamhetsplanen för 2019 innehåller de 
aktiviteter som planeras för att uppnå målen för 2019.
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§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning
Lili Östergren-Jadeby, ledamot i valberedningen, presenterade valberedningen samt 
tackade sina medarbetare för ett engagerat arbete. Valberedningens förslag föredrogs.

a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Carola Hag.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Carola Hag till ordförande för en tid av 1 år.

b. Val av vice ordförande ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en 
tid av två år)
Valberedningen föreslog omval av Nette Carlestål.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Nette Carlestål till vice ordförande för en tid av 
2 år.

c. Val av kassör ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av två 
år)
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Lili Östergren-Jadeby för en tid av 1 år.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Lili Östergren-Jadeby till kassör för en tid av 1 
år.

d. Val av sekreterare ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid 
av två år)
Valberedningen föreslog omval av Göran Hagberg.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Göran Hagberg till sekreterare för en tid av 2 
år.

e. Val av ledamöter ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid 
av två år)
Valberedningen föreslog:

Ledamot Kicki Jidebom nyval 2 år 
Ledamot Tomas Carlsson nyval 2 år
Ledamot Annika Malmros-Borell fyllnadsval 1 år
 
Årsmötet beslutade att välja Kicki Jidebom och Tomas Carlsson till ordinarie 
ledamöter för en tid av två år samt fyllnadsval av Annika Malmros-Borell för en tid av 
ett år

Mia Hermansen och Anders Hag kvarstår med ett år kvar av mandatet.
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f. Val av suppleanter ((2 år), väljs så att årligen halva antalet suppleanter utses för en 
tid av två år)
Valberedningen föreslog:

Suppleant Jenny Nyberg fyllnadsval 1 år
Suppleant Sonny Samuelsson nyval 2 år 

 
Årsmötet beslutade att välja Jenny Nyberg och Sonny Samuelsson till suppleanter för 
en tid av 1 respektive 2 år.

Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt: 

1. Jenny Nyberg 
2. Sonny Samuelsson

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av 
ett år: 

Ordinarie Malin Sjöö-Jansson nyval 1 år 
Ordinarie Helén Eimar nyval 1 år 
Suppleant Vakant 1 år 
Suppleant Vakant  1 år 

Årsmötet beslutade att välja Malin Sjöö-Jansson och Helén Eimar till ordinarie revisorer 
för en tid av ett år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

Årsmötet beslutade att till valberedning utse:

 Madelene Arvidsson sammankallande nyval 1 år
Sarah Öhman ordinarie nyval 2 år
Kim Andersson ordinarie fyllnadsval 1 år

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, se Bilaga 2.

§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13
Förelåg inga förslag eller motioner.
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§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Sven-Eric Svensson informerade  från SBK Upplandsdistriktet:

 Räknar med att fortsätta som föregående år med några nya namn i 
styrelsen.

 Förslag på oförändrad distriktsavgift för 2020.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
Lokalklubbens ordförande Carola Hag informerade om följande utmärkelser.

Avtackning 
Avtackning med blommor till avgående styrelseledamöterna Madelene Arvidsson 
och Anhelee Pugliano.

SBK:s förtjänsttecken
SBK:s förtjänsttecken i silver tilldelades Mia Hermansen som på ett förtjänstfullt sätt 
medverkat till att Brukshundklubbens verksamhet gagnats.

Årets Ekipage
Agility

 Klass 2 Linda Helin och Myran

Lydnad
 Startklass Anhelee Pugliano och Cira
 Klass 1 Camilla Grip och Exx
 Klass 2  Camilla Grip och Exx
 Klass 3 Camilla Grip och Krim

Rallylydnad
 Nybörjarklass Kim Andersson och Milla
 Fortsättning Anneli Forsner och Catsy samt

Agneta Hoogeveen och Leia
 Avancerad Anna Hagberg och Sudden
 Mästarklass Annika Malmros-Borell

Bruks
 Appel  Anhelee Pugliano och Cira
 Högre Gun-Britt Börjesson och Sadie
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§ 22. Mötets avslutande.
Mötesordförande Sven-Eric Svensson tackade de närvarande för visat intresse och 
lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Carola Hag.

Lokalklubbsordföranden Carola Hag tackade för förtroendet och förklarade därefter 
årsmötet för avslutat.

 

Vid protokollet Mötesordförande

------------------------------------------- -------------------------------------------
Göran Hagberg Sven-Eric Svensson

Justeras Justeras

------------------------------------------- -------------------------------------------
Nette Carlestål Lili Östergren-Jadeby
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