Skanör Falsterbo Brukshundklubb
Protokoll från årsmöte den 27 februari 2019 kl.19.00
i klubbstugan på Clemensagervägen.
1. Mötets öppnande.
Klubbens ordförande Marie-Louise Stenshammar Kondrup hälsade alla välkomna
och förklarade årsmötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes 25 medlemmar deltog. Bilaga A
3. Val av mötesordförande.
Marie-Louise Stenshammar Kondrup valdes att leda årsmötet.
4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare.
Charlotta Ekvall anmäldes som mötets val att föra protokoll
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.
Till justerare och rösträknare valdes Viveka Edblad och Helene Lindeblad.
6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment
2 i stadgarna.
Mötet beslöt att samtliga närvarande skall ha yttranderätt.
7. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Beslutades att årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst
8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes
9. Genomgång av:
a. lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom likaså rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte.
b. balans och resultaträkning, bilaga B
Balans och resultaträkning redovisades.
c. revisorernas berättelse, bilaga C
Revisionsberättelsen lästes upp.
10 Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition
av vinst eller förlust.
Årets balans och resultaträkning fastställdes.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbstyrelsen.
Mötet beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
12. Genomgång av lokalklubbstyrelsens förslag avseende:
a. mål, bilaga D
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget
för det närmaste följande verksamhetsåret, bilaga E
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande
verksamhetsår, dvs. klubbavgift för
ordinarie medlem 175 kr
familjemedlem 175 kr
utlandsmedlem 280 kr
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Mål för 2018 enligt punkt 12a beslutads
Budget för 2018 enligt punkt 12b beslutades.
Medlemsavgifterna enligt punkt 12c beslutades.
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
För att få kursdeltagare, instruktörer och övriga medlemmar nöjda är det klubbens
högsta prioritering att få klart arbetet med den nya hemsida med nytt
anmälningsformulär till kurser samt tydligt kalendarium snarast.
15. Val av lokalklubbstyrelse enligt § 8moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordf.:
Vice ord:
Kassör
Sekr.:
Ledamot:
Ledamot:

Marie-Louise Stenshammar Kondrup
Claes Jacobsson
Göran Tillberg
Charlotta Ekvall
Ulf Svensson
Douglas Sterner

väljs på 1 år
väljs på 2 år
väljs på 2 år
1 år kvar
väljs på 2 år
1 år kvar

Ledamot: Peter Persson
Suppleant: Pia Hallerby
Suppleant: Jonas Arkestad

fyllnadsval
fyllnadsval

väljs på 1 år
väljs på 2 år
väljs på 1 år

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Ord revisor:
Ola Kullengren
väljs på 1 år
Ord revisor:
Josefin Ögaard
väljs på 1 år
Suppl. rev:
Bodil Wernquist
väljs på 1 år
Suppl. rev:
Pernilla Hanserup
väljs på 1 år
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Sammankallande:
saknas
Petra Lundgren
saknas
fyllnadsval

väljs på 1 år
väljs på 2 år
väljs på 1 år

Mötet beslöt att valberedningen ska vara komplett senast till nästa medlemsmöte
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17.
Punkterna 15–17 beslutades av mötet.
19. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som
inte behandlats under punkt 13.
Det fanns inga ärenden eller motioner att behandla.
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
Inga handlingar gicks igenom
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
Årets medlem utsågs.
Lisbeth Holmberg
Uppflyttningar och vinster.
Madeleine Svensson
Helene Lindeblad
Andrea Raaschow
Zita Frising och Nilla Lundwall avtackades då det valt att inte fortsätta sitt arbete i
HUK
22. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

--------------------------------

--------------------------------------

Charlotta Ekvall

Justeras Marie-Louise Kondrup

