
Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0351
Plats: Distansmöte via Zoom
Närvarande medlemmar: l-4 st.

PROTOKOLI rÖn ÅnSrUöre
Årsmöte 2021
Datum: 2O27-O2-I4
Tid: 16:00-17:00

§ L. Mötets öppnande
Lokalklubbens ordförande Mia Enlin hälsade de närvarande varmt välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Mia gick igenom några enkla spelregler för distansmötet.

§ 2. Fastställande av röstlängden
Efter upprop och enligt avprickad medlems- och närvarolista /ostställde årsmötet
röstlängden till 14 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

§ 3. Val av mötesordförande
Valberedningens förslag på mötesordförande för årsmötet presenterades, Sven-Eric
Svensson

Årsmötet beslutode att välja Sven-Eric Svensson till ordförande för årsmötet

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

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

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

Årsmötet beslutode att utse Natalie Kroczek-Samuelsson och Nette Carlestål till
justerare.

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

Årsmötet beslutode om ingen ändring närvaro- och yttranderätt utöver vad
normalstadgar för lokal klubb 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 16 december 2O20.

Årsmötet beslutode att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

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

Årsmötet beslutode att fastställa förelagda dagordning
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0351-
Plats: Distansmöte via Zoom
Närvarande medlemmar: 14 st.

PROTOKOTT rön ÅnSrUÖre
Årsmöte 2021
Datum: 2O2L-02-L4
Tid: 16:00-1"7:00

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

av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik.

b. 2020-års kostnader i balans- och resultaträkningen gicks igenom.

c. revisionsberättelsen för 2020 föredrogs av lokalklubbens ordförande Mia Enlin
då ingen revisor var närvarande.

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

Ärsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna
per den 31. december 2020.

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag att årets resultat, en
vinst på 3'J, L64,59 kr överförs till ny balansräkningför 2027

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för Iokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutode i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja
loka lklubbstyrelsen a nsva rsfrihet för 2020.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0361
Plats: Distansmöte via Zoom
Närvarande medlemmar: 14 st

PROTOKOLT rön ÅnSUöre
Årsmöte 2021
Datum: 2OZt-02-t4
Tid: 16:00-17:00

§ 12. Genomgång av Iokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. må|,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det

närmast följande verksa mhetså ret,
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 oförändrade medlemsavgifter för
2021 enligt:
i. 200 kr för ordinarie medlem,
ii. 200 kr för familjemedlem samt
iii. 200 kr för utlandsmedlem.

d. lnga övriga ärenden eller motioner.

Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda må1, oförändrade
medlemsavgifterna i enlighet med lokalklubbsstyrelsens förslag samt fastställa
förelagd rambudget.

§ 14. lnformation 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.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0361
Plats: Distansmöte via Zoom
Närvarande medlemmar: 14 st.

PROTOKOLT rön ÅnSrUÖrr
Årsmöte 2021
Datum: 2OZL-O2-74
Tid: 16:00-17:00

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
su pplea nternas tjä nstgöringsordning
Lokalklubbstyrelsen tackade Valberedningen för ett engagerat arbete och deras förslag
föredrogs.

a. Val av Iokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Mia Enlin.

Årsmötet beslutode enhälligt att välja Mia Enlin till ordförande för en tid av L år.

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

Årsmötet beslutode enhälligt att välja Sonny Samuelsson 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 Madeleine Ejremyr.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Madeleine Ejremyr 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 beslutode enhälligt att välja Göran Hagberg till sekreterare för en tid av 2
är,

e. Val av ledamot (2 år)

Annika Malmros-Borell kvarstår med 1 år kvar av mandatet.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0351-
Plats: Distansmöte via Zoom
Närvarande medlemmar: L4 st.

PROTOKOLL rön ÅnSUÖre
Årsmöte 2021
Datum: 2O27-O2-t4
Tid: 16:00-17:00

f. Val av suppleanter ((2 år!, väljs så att årligen halva antalet suppleanter utses för en
tid av två år)
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Nette Carlestå1.

Årsmötet beslutade att välja Nette Carlestål till suppleant för en tid av 1 år

Anna Warr6n Haglund kvarstår med 1 år kvar av mandatet.

Valbered ningen föreslog suppleanternas tjä nstgöringsordning enligt:

1. Anna Warrdn Haglund
2. Nette Carlestål

Årsmötet beslutode i enlighet med valberedningens förslag.

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

nyval 1 år
omval 1år
omval 1år

Årsmötet beslutdde att välja Emmy Andersson och Jennifer Hård till ordinarie revisorer
för en tid av L år samt Henrik Sandblad till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 4 stadgarna

Note ri ng för protokol let:
Om sluten votering begärs sker det genom mejl tilltvå oberoende rösträknare som
är våra revisorer Henrik Sandblad och Jennifer Hård med Lotta Hermansen som
reserv.

Sluten votering begärdes inte.

Ärsmötet beslutade att tillvalberedning utse

Agneta Karlsson sammankallande
Natalie Kroczek-Samuelsson ordinarie
Nova Lidberg ordinarie

nyval 1. år
omval 2 år
fyllnadsval L år

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna t5-L7

Ärsmötet beslutade att inte omedelbart justera punkterna L5-17 då årsmötet sker
som distansmöte utan punkterna justeras i ordinarie årsmötesprotokoll.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0361
Plats: Distansmöte via Zoom
Närvarande medlemmar: 14 st

PROTOKOLT rön ÅnSrUÖre
Årsmöte 2021
Datum: 2021-02-L4
Tid:16:00-17:00

§ 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 ha nd linga r till d istriktsfu I I mäktige.

§ 21. övriga frågor för diskussion (inte beslut)

Avtackni ng av styrelsemedlemmar
Lokalklubbsordföranden Mia Enlin tackade (med presentkort till blommor) avgående
styrelseledamöterna Sarah Öhman, KickiJidebom, Tomas Carlsson samt Anna
Hagberg.

Förtjänsttecken
Brukshundklubbens förtjänsttecken i brons för att "på ett förtjänstfullt sätt
medverkat till att Brukshundklubbens verksamhet gagnats" delades ut med
motiveringar av lokalklubbsordföranden Mia Enlin till Anna Hagberg, KickiJidebom
och Göran Hagberg.

Tack till aktiva instruktörer
Vallentuna BK tackar, med ett presentkort på hundsaker, sina under 2020 aktiva
instruktörer som var: Kim Andersson, Sofia Österdahl, Stefan Borell, Anna Hagberg,
Annika Malmros-Borell, Göran Hagberg samt Nette Carlestå1.

Förändringar inom Studiefrämjandet
SBK Upplandsdistriktets ordförande Sven-Eric Svensson informerade om de
förändringar inom Studiefrämjandet som skett med anledning av oegentligheter
som uppdagats inom kursverksamheten.

Därför ska bland annat framöver anordnarskapet vara tydligare innebärande att det
är Studiefrämjandet som är arrangörf anordnare av kurserna. Därmed för vår del en
närmare kontakt med Studiefrämjandet och vår kontaktperson Mikaela Rylin samt
våra instruktörer.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0351
Plats: Distansmöte via Zoom
Närvarande medlemmar: 14 st.

PROTOKOLT rön ÅnSUöre
Årsmöte 2021
Datum: 2O21,-O2-L4
Tid: 16:00-17:00

§ 22. Mötets avslutande.
Mötesordförande Sven-Eric Svensson tackade de närvarande för visat intresse och
lämnade över ordförandeklubba n till loka I kl ubbsordföra nden M ia Enl i n.

Lokalklubbsordföranden Mia Enlin tackade för förtroendet och förklarade därefter
årsmötet för avslutat.
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Röstlängd VaBK årsmöle 2021-02-14
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