
Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr: 036L
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 1.7 st.

PROTOKOLL FöR ÅNSTUöTC
Årsmöte 2022
Datum: 2022-02-20
Tid: 16:00-17:00

§ 1. Mötets öppnande

Lokalklubbens ordförande Mia Enlin hälsade de närvarande varmt välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängden
Efter upprop och enligt avprickad medlems- och närvarolista foststöllde årsmötet
röstlängden till 17 stycken 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 for 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 Anna Szymczak tiltjusterare.

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

Årsmötet beslutade om ingen ändring av 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 16 december 2021,.

Årsmötet beslutade att forklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0361
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 17 st

PROTOKOLL FÖR ÅNSNNöTT
Årsmöte 2O2Z
Datum: 2022-02-20
Tid: t6:00-17:00

§ 8. Fastställande av dagordningen

Föred rogs lo ka I kl u bbsstyrelsens förslag til I dagordn i ng.

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.

§ 9. Genomgång av:

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdragfrän föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik.

b.2A21-års kostnader i balans- och resultaträkningen gicks igenom.

c. revisionsberättelsen för 2021- 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

Årsmötet beslutade all fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna
per den 3L december 202t.

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag att årets resultat, en
vinst på 9 817,2A kr överförs i ny räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja
lo ka I kl u b bstyre lse n a nsva rsfri het f ör 2021,.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr: 0351
Plats: Klu bbstuga n

Närvarande medlemmar: L7 st.

PROTOKOLL FöR ÅNSrUörC
Årsmöte 2022
Datum: 2022-02-20
Tid: 15:00-17:00

§ fZ. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. må1,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,

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

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

a. Presenterades Verksamhetspla n 2022
b. Presenterades lokalklubbsstyrelsens förslag till rambudget 2022
c. Förelåg förslag från lokalklubbsstyrelsen på oförändrade medlemsavgifter för
2023 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,

§ fa. Beslut i ärenden enligt punkt 12

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

§ fA. lnformation om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

Lokalklubbsstyrelsen informerade att Verksamhetsplanen för 2022 innehåller de
aktiviteter som planeras för att uppnå målen för 2022.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0351
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: L7 st.

PROTOKOLL FöR ÅNSUöTE
Årsmöte 2022
Datum: 2022-02-20

'Tid: 15:00-17:00

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
supplea nternas tjä nstgöringsordning

Lokalklubbstyrelsen tackade Valberedningen för ett engagerat arbete och deras förslag
föred rogs.

a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog nyval av Hans Hasselgren.

Årsmötet beslutode enhälligt att välja Hans Hasselgren 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 Bie Georgsson.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Bie Georgsson till vice ordförande för en tid av
1ar.

c. Val av kassör ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av två
ar)
Valberedningen föreslog omval av Madeleine Ejremyr.

Årsmötet beslutode enhälligt att välja Madeleine Ejremyr 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 l- år kvar av mandatet

e. Val av ledamot (2 år)

Valberedningen föreslog omval av Annika Malmros Borell.

Årsmötet bestutade enhälligt att välja Annika Malmros Borell till ledamot för en tid av
2 är.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr: 0361
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: L7 st.

PROTOKOLL FöR ÅNSTUöTC
Årsmöte 2022
Datum: 2022-02-20
Tid: 15:00-17:00

f. Val av suppleanter ((2 år), väljs så att årligen halva antalet suppleanter utses för en tid
av två år)
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Kim Andersson för en tid av 1år samt nyval av
Nova Lidberg för en tid av 2 år.

Årsmötet beslutade att välja Kim Andersson till suppleant för en tid av 1 år samt Nova
Lidberg för en tid av 2 år.

Va lbered n i ngen fö reslog su pplea nte rnas tjä nstgöri ngsord n i ng en I igt:

L. Kim Andersson
2. Nova Lidberg

Årsmötet beslutdde 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:

Årsmötet beslutade att välja Jennie Winberg och Daniel Holm till ordinarie revisorer för
en tid av 1år samt Lotta Berntsson till revisorssuppleant för en tid av 1år.

Ordinarie JennieWinberg
Ordinarie Daniel Holm
Suppleant Lotta Berntsson

Mia Enlin
Desideria Bokell
Anna Szymczak

nyval 1 år
nyval 1 år
nyval L år

sammankallande
ordinarie
ordinarie

nyval 1 år
fyllnadsval 1 år
nyval 2 är

§ f Z. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

Årsmötet beslutode att till valberedning utse:

§ fa. Beslut om omedelbar justering av punkterna L5-L7

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punktern a L5-17, 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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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0351
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 17 st

PROTOKOLL FöR ÅNSUörr
Årsmöte 2022
Datum: 2022-02-20
Tid: 16:00-17:00

§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Aktuella handlingar för distriktet finns på webbplatsen sbkuppland.se .

Mötesordförande tillika ordförande i SBK Upplandsdistriktet Sven-Eric Svensson
informerade att mycket av SBK Upplandsdistriktets verksamhet under 2021,, som
exempelvis lärarutbildningar och tjänstehundsverksamhet, har gått på sparlåga på
grund av pandeminrestriktioner. Det gör att det finns ett överskott frå n 2021 och
därför kommer SBK Upplandsdistriktet inte att fakturera några distriksavgifter för
2022.

Årsmötet för SBK Upplandsdistriktet är 20 mars på Uppsala BK.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)

Årets ekipage
Avgående lokalklubbsordförande Mia Enlin premierade årets ekipage med rosett och
blommor. Det var:
* Lydnad Startklass: Nette Carlestål med lVluskot
* Nosework Klass 1: Stefan Borell med Athena
* HTIVI Klass L: Nina Bergström med Viktor
* Freestyle Klass 1: Anna Hagberg med euattro
* Rallylydnad Nybörjarklass: Anna Hagberg med Saga
* Rallylydnad Fortsättningsklass: Anhelee pugliano med Cira
* Rallylydnad Mästarklass: Annika Malmros Borell med Ninja

Avtackning av styrelsemedlemma r
Nyvalde lokalklubbsordföranden Hans Hasselgren tackade sedan med blommor
avgående styrelsemedlemmarna Mia Enlin, Sonny Samuelsson, Nette Carlestål och
Anna Warren Haglund.
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0361
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 17 st

PROTOKOLL FöR ÅNSNNöTE
Årsmöte 2022
patum: 2022-02-20
Tid: 15:00-17:00

§ ZZ. Mötets avslutande.
Mötesordförande Sven-Eric Svensson tackade de närvarande för visat intresse och
lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Hans Hasselgren.

Lokalklubbsordföranden Hans Hasselgren tackade för förtroendet och förklarade
därefter årsmötet för avslutat.

Vid p kollet Mötesordförande -\

G oran Hagberg

J uste ras

Sven-Eric Svensson

J uste ras

Anna k

,/ r/' - ..2 )' , ..''f\
i-r,-,.-'itå-t*-- ]-
Nina Bergström /
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Vallentuna Brukshundklubb
Klubbnr:0361
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar:

ÅnsruörE - oMEDELBAR JUSTERING
Årsmöte 2022 Bilaga 2
Datum: 2022-02-20
Tid:15:00-18:00t? ,r

Röstberättigade medlemmar förktarar föliande beslut (§ f S-fZ) för omedelbart justerade:
(fyll i tillämpliga delar och stryk övriga)

Val av Hans Hasselgren såsom ordlörande i styrelsen på ett år (nyval)'

Val av Bie Georgsson såsom vice ordlöronde på ett år (fyllnadsval)

Val av Madeleine Eiremvr såsom kassör på två år (omval).

Kvarstår Göran Hagberg såsom sekreterare med ett år kvar på mandatet'

Val av Annika Malmros Borell såsom ordinarie ledomot i styrelsen på två år (omval)

Val av Kim Andersson såsom suppleont i styrelsen på ett år (fyllnadsval)'

Val av Nova Lidberg såsom suppleont i styrelsen på två år (nyval)

Suppleanternastjänstgöringsordning: 1. Kim Andersson

2. Nova Lidberg

Val av Jennie Winbers och Daniel Holm såsom ordinarie revisorer på ett år'

Val av Lotta Berntsson såsom revisorssuppleant på ett år.

Val av volberedning med Mia Enlin såsom sammankallande på ett år (nyval),

Desideria Bokell på ett år (fyllnadsval) samt /n Szqu,rc?-q,k på två år (nyval).tt4

Justeras:

%r'
Mötesordförande Justerare Justerare
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Revisionsberättelse Vallentuna Brukshundklubb Z02L

Vid granskning av Vallentuna Brukshundklubbs räkenskaper för verksamhetsåret
2021-Ot-01 - 2021,-12-3L har dessa funnits vara i god ordning. Det finns verifikationer som
styrker samtliga intäkter och kostnader. Den kontanta kassan och kvarstående saldo på

bank- och PlusGirokonto, samt protokoll från styrelsemöten har kontrollerats i samband
med slutlig revision.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt, finns inte någon anledning till
anmärkning för ovanstående period enligt förda protokoll.

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tiden som
revisionen omfattar.

t-.*t 2/z-ZL toruL /6 -2(
Ort och datum Ort och datum

Henrik Sandblad

Förtroend evald revisorssu pp I eant

Jennifer Hård

Förtroen deva I d revisor
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