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§ 1. Mötets öppnande 
Lokalklubbsstyrelsens vice ordförande Hans Vestergren öppnade mötet eftersom 
ordförande Ingrid Tapper var sjuk. 

  
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Efter kontroll mot medlemsmatrikeln fastställdes röstlängden till 39 st. 38 personer 
närvarade från början och en person tillkom kl. 14.14. 

§ 3. Val av mötesordförande 
Valberedningens föreslog Lennart Larsson som mötesordförande.  
 
Årsmötet beslutade att välja Lennart Larsson till ordförande för årsmötet.  
 
Lennart Larsson tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Linnea Asp till protokollförare under 
årsmötet. 

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

justera protokollet 
 

Årsmötet beslutade att utse Jeanette Liljebäck och Jörgen Nordin till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
 

Årsmötet informerades om närvaro- och yttranderätt för personer som inte normal-
stadgar för lokalklubb redan föreskriver. Inga sådana personer deltog på mötet. 

 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Klubbstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar inom 
Svenska Brukshundklubben genom kallelse i nyhetsbrev, på hemsidan och Facebook 
samt med annonsering i och utanför klubbstugan och vidare via vanlig post till 
medlemmar vars e-postadress klubben inte har. 

 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 
§ 8. Fastställande av dagordningen 

Föredrogs lokalklubbsstadgans förslag till dagordning.  
 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 
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§ 9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens gicks igenom rubrik för rubrik. 
     
b. balans- och resultaträkningen för 2013 var utdelad. 

Efter genomgång av balans-och resultaträkningen uppkom en fråga om varför 
det inte finns en undertecknad årsredovisning. Kassör Lotta Olsson förklarade 
att en sådan inte måste finnas och att hon det här året valt att inte göra en 
årsredovisning. 

 
c. revisionsberättelsen för 2013 var utdelad och föredrogs av mötesordföranden 
Lennart. Björn Ericsson kommenterade vidare några punkter: Kurserna har dragit 
in mer än tidigare år. En anmärkningsvärd differens. Skillnaden består i att klubben 
tagit in externa instruktörer. Det är också anmärkningsvärt att klubben har behövt 
använda kapitalet, något som behöver vändas om inte kapitalet ska ta slut. 

 
§ 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 2013.  
 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det balan-
serade resultatet på -42097, 59 kr i ny räkning. 

 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokal-
klubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

 
§ 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, och 

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

 
a. Vice ordförande Hans Vestergren berättade att på hemsidan under 
styrdokument finns mål och ansvarsområden för de olika kommittéerna för alla att 
ta del av. Verksamhetsmålen för 2014 lästes igenom. 
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b. Lokalklubbsstyrelsens förslag på rambudget för 2014. Behovet av kurser för att 
öka intäkterna är stort. Fråga uppkom om budgetet på kök. Kökets budget har 
inte nåtts upp på flera år, och frågan var om budgeten därför borde sättas lägre 
än i rambudgeten. Kassör Lotta Olsson förklarade att hon hade satt budgeten 
för köket så pass hög därför att det är en viktig intäkt för klubben och att det är 
troligt att vi i och med att vi numera har en sammankallande i köket kommer att 
mer verksamhet och högre intäkter där. 

c. Lokalklubbstyrelsen föreslår en höjning av avgiften för familjemedlem för att 
motsvara avgiften för ordinarie medlem, vilken höjdes förra året.  

d. Inga andra ärenden. 
 

Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade. 
 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål samt höja 
medlemsavgiften för familjemedlemmar. 

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

Lokalklubbsstyrelsen har inte mätt i vilken mån målen för 2013 har uppfyllts under 
verksamhetsåret. Utöver verksamhetsmål 2014 har inte lokalklubbstyrelsen 
presenterat någon ytterligare information om planerade aktiviteter. 

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 

Valberedningen har jobbat brett men inte lyckats hitta förslag till alla poster, kassörs- och 
sekreterarposten saknar förslag. 

Mötet beslutade att först tillsätta de poster där valberedningen funnit kandidater för att 
sedan ta en kort paus och under tiden försöka hitta kandidater till de lediga 
styrelseposterna. 

 
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

Valberedningen föreslog omval av Ingrid Tapper. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ingrid Tapper till ordförande för en tid av ett 
år. 

 
b. Val av kassör (2 år), Eva-Lena Nilson föreslogs som kassör. Även Hans Glamsare 

föreslogs. Eva-Lena Nilson drog då tillbaka sin anmälan om att stå till förfogande 
som kassör. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Hans Glamsare till kassör för en tid av två år. 

 
c. Val av sekreterare (2 år), Valberedningen föreslog efter pausen nyval av Linda Lindon. 

 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Linda Lindon till sekreterare för en tid av två år. 
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d. Val av ledamöter (2 år),Eftersom Linda Lindon satt som ordinarie ledamot med ett år 
kvar valdes till sekreterare väcktes på mötet förslag att välja Pia Hörnqvist till 
ordinarie ledamot på fyllnadsval. Valberedningen föreslog också omval av Anna 
Carlson och Britt-Mari Skog 
 
Ledamot  Pia Hörnqvist  fyllnadsval  1 år  
Ledamot  Anna Carlson  omval  2 år 
Ledamot Britt-Mari Skog omval  2 år 
 
  
Årsmötet beslutade att välja Pia Hörnqvist, Anna Carlson och Britt Mari Skog till 
ordinarie ledamöter för en tid av två år. 
 

e. Val av suppleanter (2 år), Valberedningen föreslog: 
 
Suppleant  Katarina Bäckman  Fyllnadsval  1 år  
Suppleant  Marie LInder  Nyval  2 år 
 
Årsmötet beslutade att välja Katarina Bäckman och Marie Linder till suppleanter för 
en tid av två respektive 1 år. 
 
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:  
 
1. Tobias Sjöberg  
2. Katarina Bäckman 
3. Marie Linder 
 

§ 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  Benny Hellis  nyval  1 år  
Ordinarie  Bengt Syrén  nyval  1 år  
Suppleant  Lars Nordström nyval  1 år   
Suppleant  Katinka Siesage omval  1 år  
 
Lars Nordström drog tillbaka sitt namn. Lottas Olsson föreslogs då istället till val av 
revisorssuppleant på nyval 1 år. 
Årsmötet beslutade att välja Benny Hellis och Bengt Syrén till ordinarie revisorer för en 
tid av ett år, samt Lotta Olsson och Katinka Siesage till revisorssuppleanter för en tid av 
ett år. 
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§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 
  Jörgen Nordin sammankallande nyval 1 år 
 Eva-Lena Nilson ordinarie  nyval 2 år 
 Lotta Björn  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. 
 
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 

Förelåg inga handlingar. 
 

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
Inga övriga frågor 

§ 22. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Lennart Larsson tackade de närvarande för visat intresse och 
lämnade över ordförandeklubban vice lokalklubbsordföranden Hans Vestergren. 
 
Vice lokalklubbsordföranden Hans Vestergren tackade för förtroendet och 
förklarade därefter årsmötet för avslutat. 
 
  
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Linnea Asp   Lennart Larsson 
 
Justeras   Justeras 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Jeanette Liljebäck  Jörgen Nordin 
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