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Protokoll fört vid årsmöte med Skanör Falsterbo Brukshundklubb den 15 
februari 2022, i klubbstugan på Clemensagervägen. 

 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Marc Tullgren hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 
2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes, 29 medlemmar deltog. Bilaga A.  

 

3. Val av mötesordförande 
Klas Widén valdes att leda årsmötet.  
 
4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 
Pia Hallerby 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 Ingrid Jensen och Aleksandra Grelak. 
 

 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 

moment 2 i stadgarna 
Mötet beslöt att samtliga närvarande ska ha yttranderätt. 

 
7. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Beslutades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
8. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
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9. Genomgång av: 

a. Lokalklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte. 

Verksamhetsberättelsen gick igenom likaså rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående möte. 
 
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 resultat- och balansräkning samt disposition av vinsten 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 närmast 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 
d. Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har 

bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi: 
Inget har inkommit. 

 
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
Mål för 2022 enligt punkt 12a beslutades 
Rambudget för 2022 enligt punkt 12b beslutades 
Medlemsavgifterna enligt punkt 12c beslutades 
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14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Se verksamhetsplan. 
 
15. Val av lokalklubbstyrelse enligt §8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 
 
Ordf:                  Marc Tullgren                     omval på ett år 
Vice ordf:          Aleksandra Grelak              nyval på två år 
Kassör:              Göran Tillberg                    ett år kvar 
Sekreterare:       Ingrid Jensen                       nyval på två år 
Ledamot:           Peter Persson                      omval på två år 
Ledamot:           Agneta Nilsson                   ett år kvar 
Ledamot:           Ellinor Wernquist               fyllnadsval ett år 
 
Suppleanter: 
Suppl. 1:            Håkan Sjöstedt                   ett år kvar 
Suppl. 2:            Johanna Sjögren                 nyval på två år 
 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9 i stadgarna 
 
Ord. Revisor:       Ola Kullengren                   omval på ett år 
Ord. Revisor:       Josefine Ögaard                  omval på ett år 
 
Suppl. Revisor:     Bodil Wernquist                 omval på ett år 
 
 
17. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna 
 
Sammankallande:   Stig Hellerstedt                  väljs på ett år 
                               Ulf Svensson                      ett år kvar 
                               Pia Hallerby                       väljs på två år 
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18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 samt 15-17 
Punkterna 13 samt 15-17 beslutades av mötet. 
 
19. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under punkt 14 
Det fanns inga ärenden eller motioner att behandla. 
 
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
Finns inga handlingar till distriktsfullmäktige. 
 
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
  Fråga kom upp om vad som är på gång angående mark och Falsterbo Horse Show. 
Marc Tullgren informerade om att det förs en dialog med både FHS och Vellinge 
kommun om att hitta en långsiktig lösning för våra träningsplaner och klubbstuga. 
  Fråga kom upp om vi har ett avtal med Evidensia. Vi har ett löpande avtal med en 
uppsägningstid på tre månader från båda sidor. Om andra förslag på samarbeten 
finns, så ska det tas via styrelsen för utvärdering. 
  Fråga kom upp om vad klubben kan erbjuda de medlemmar som vill komma lite 
längre i sin satsning mot tävling på högre nivå. Det finns i nuläget träningsgrupper i 
flera grenar där man kan engagera sig, men det går också bra att komma med egna 
förslag. 
 
22. Mötets avslutande 
Klas Widén tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:                                       
 
_________________ 
Pia Hallerby 
 
 
Justeras: 
 
_______________________                                     _______________________ 

       Ingrid Jensen                                                             Aleksandra Grelak 
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