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§ 1. Mötets öppnande 

Lokalklubbens vice ordförande Nette Carlestål hälsade de närvarande varmt 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Efter upprop och enligt avprickad närvarolista fastställde årsmötet röstlängden till 22 
st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 

 
§ 3. Val av mötesordförande 

Valberedningens förslag på mötesordförande för årsmötet presenterades, Charlotte 
Cassefelt 
 
Årsmötet beslutade att välja Charlotte Cassefelt till ordförande för årsmötet.  
 
Charlotte Casserfelt 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 Nina Bergström och Nette Carlestål till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
 

Årsmötet beslutade om ingen ändring närvaro- och yttranderätt utöver vad 
normalstadgar för lokalklubb föreskriver. 

 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar 
för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom att kallelse till samtliga 
medlemmar var utskickad den 11 december 2019. 

 
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. 
 

b. lokalklubbens kassör Lili Östergren-Jadeby redogjorde för 2019-års kostnader i 
balans- och resultaträkningen  

 
c. revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av lokalklubbens sekreterare Göran 

Hagberg 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 2019.  
 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag täcka årets resultat på  
-35 816,30 kr från balanserat resultat som var 167 089,60 kr. 

 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja 
lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2019. 
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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 2020 
b. Presenterades lokalklubbsstyrelsens förslag till rambudget 2020 
c. Förelåg förslag från lokalklubbsstyrelsen på höjda medlemsavgifter för 2021 
enligt: 

i. 200 kr för ordinarie medlem,  
ii. 200 kr för familjemedlem samt  
iii. 200 kr för utlandsmedlem.  

d. Ändring av klubbspecifika detaljer i tillägg till “Normalstadgar för lokalklubb 
inom Svenska Brukshundklubben 2010”.  
i. Diskussion om lokalklubbstyrelsens förslag att ändra antalet ledamöter från 

en (1) till fem (5). Möjlighet till varierande antal ledamöter önskades från 
mötet och förslaget var “upp till fem (5) ledamöter”. 

 
Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade. 
 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, höjda medlemsavgifterna 
i enlighet med lokalklubbsstyrelsens förslag samt fastställa förelagd rambudget. 
 
Årsmötet beslutade om ändring av klubbspecifika detaljer i tillägg till normalstadgar 
efter omröstning där en majoritet röstade för förslaget “Upp till fem (5) ledamöter”. 

 
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Lokalklubbsstyrelsen informerade att Verksamhetsplanen för 2020 innehåller de 
aktiviteter som planeras för att uppnå målen för 2020. 

 
 
 

Vallentuna Brukshundklubb 3 Organisationsnummer: 802429-6280 
 E-post: sekr@vallentunabrukshundklubb.se Plusgiro: 460 65 49-6 
 Hemsida: www.vallentunabrukshundklubb.se 

 
 

http://www.xxxxbk.se/


 
Vallentuna Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Klubbnr: 0361 Årsmöte 2020 
Plats: Klubbstugan Datum: 2020-02-16  
Närvarande medlemmar: 22  st. Tid: 16:00-18:00 

 

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
Lokalklubbstyrelsen tackade Valberedningen för ett engagerat arbete och deras förslag 
föredrogs. 
 
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

Valberedningen föreslog nyval av Mia Enlin. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Mia Enlin 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 fyllnadsval av Madelene Arvidsson. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Madelene Arvidsson till vice ordförande för en 
tid av 1 år. 
 

c. Val av kassör ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av två 
år) 
Valberedningen föreslog nyval av Sarah Öhman. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Sarah Öhman till kassör för en tid av 2 år. 
 

d. Val av sekreterare ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid 
av två år) 
Göran Hagberg kvarstår med 1 år kvar av mandatet. 
 

e. Val av ledamöter ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid 
av två år) 
Valberedningen föreslog: 
 
Ledamot Anna Hagberg nyval 2 år  
Ledamot Sonny Samuelsson nyval 2 år 
Ledamot Annika Malmros-Borell omval 2 år 
  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anna Hagberg, Sonny Samuelsson och Annika 
Malmros-Borell till ordinarie ledamöter för en tid av två år. 
 
Kicki Jidebom och Tomas Carlsson kvarstår med 1 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 Anna Warrén Haglund nyval 2 år 
Suppleant Nette Carlestål fyllnadsval 1 år  

 
  
Årsmötet beslutade att välja Anna Warrén Haglund och Nette Carlestål till 
suppleanter för en tid av 2 respektive 1 år. 
 
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:  
 
1. Anna Warrén Haglund  
2. Nette Carlestål 
 
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 Helén Eimar nyval 1 år  
Ordinarie Jennifer Hård nyval 1 år  
Suppleant Henrik Sandblad nyval 1 år  
 
Årsmötet beslutade att välja Helén Eimar och Jennifer Hård till ordinarie revisorer för 
en tid av 1 år samt Henrik Sandblad till revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

 
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

 
 Kim Andersson sammankallande nyval 1 år 

Agneta Karlsson ordinarie nyval 2 år 
Natalie Kroczek ordinarie fyllnadsval 1 år 

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

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, se Bilaga 2. 
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§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under punkt 13 
Förelåg inga förslag eller motioner. 

 
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 

Förelåg inga handlingar till distriktsfullmäktige. 
 
§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

 
Avtackning  
Avtackning med blommor till avgående styrelseledamöterna Carola Hag, Lili 
Östergren-Jadeby, Jenny Nyberg och Anders Hag. 
 
Lokalklubbens ordförande Mia Enlin informerade om följande utmärkelser. 
 
Årets Ekipage 
Lydnad 
● Startklass Sara Björkner med Karamell 
● Klass 1 - 
● Klass 2  - 
● Klass 3 Camilla Grip och Exx 

 
Rallylydnad 
● Nybörjarklass Annelie Forsner och Kenza 
● Fortsättning Madelene Arvidsson och Rex 
● Avancerad Annika Malmros-Borell och Athena 
● Mästarklass Anna Hagberg och Sudden samt Annika Malmros-Borell och Ninja 
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§ 22. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Charlotte Casserfelt tackade de närvarande för visat intresse och 
lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Mia Enlin. 
 
Lokalklubbsordföranden Mia Enlin tackade för förtroendet och förklarade därefter 
årsmötet för avslutat. 
 
  
 
Vid protokollet Mötesordförande 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Göran Hagberg Charlotte Casserfelt 
 
 
Justeras Justeras 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Nette Carlestål Nina Bergström 
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