Protokoll för Tjörns brukshundklubb
Årsmöte 2018-02-22
§ 1. Mötets öppnande
Mötets öppnandes kl. 19.00 av ordförande Gunilla Samsson som önskade alla
välkomna.
§ 2. Fastställande av röstlängd
Närvarande 21 st. medlemmar. Röstlängden justeras vid ev. rösträkning.
§ 3. Val av mötesordförande
Bo Isaksson valdes till att leda årsmötet.
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Katarina Bader valdes till att föra årsmötesprotokollet.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammmans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Till justerare och rösträknare valdes Suvi Olovsson och Eva Liljeqvist.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna
Endast medlemmar i Tjörns brukshundklubb var närvarande. Inga sådana personer
eller företrädare från SBK var närvarande.
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Närvarande på årsmötet godkände att årsmötet var stageenligt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg om att det inte fanns några beslutspunkter på
övriga frågor.
§ 9. Genomgång av:
a. balans- och resultaträkning och
Balans- och resultaträkning lästes upp.
b. revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp. Granskning av verifikationer har gjorts.
Det finns ingen anledning till anmärkning.
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
vinst eller förlust
Balans- och resultaträkning fastställdes av mötet. Disposition av vinst och förlust förs
över i löpande räkning till nästkommande verksamhetsår.
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§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ställdes och årsmötet gav styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. rambudget för innevarande verksamhetsår
Rambudget och verksamhetsplan för 2018 genomgicks och godkändes av
årsmötets deltagande. För de sektorer som inte kunde presentera sin
verksamhet, förväntas detta göras för styrelsen.
b. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande
verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
Det finns inget utrymme att höja medlemsavgiften. Motion till SBK kan ev.
läggas in om sänkt SBK-avgift.
i. ordinarie medlem
oförändrad
ii. familjemedlem och
oförändrad
iii. utlandsmedlem, och
oförändrad
c. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan
ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
Andra ärenden samt motioner med ev. konsekvenser för verksamhet och
ekonomi igenomgicks och godkändes av årsmötets deltagande.
§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
Beslut i ärenden enligt punkt 12 godkändes.
§ 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Val av styrelseordförande (nyval 1 år): Carina Jonsson valdes för 1 år.
Val av sekreterare (fyllnadsval 1 år): Martin Bader valdes för 1 år.
Val av ledamot (nyval 2 år): Mikael Eriksson valdes för 2 år.
Val av ledamot (omval 2 år): Anna Sundalen valdes för 2 år.
Val av suppleant (nyval 1 år): Sandra Johansson valdes för 1 år.
Val av suppleant (omval 1 år): Johanna Petersson Bergstrand valdes för 1 år.
Val av kassör (omval 2 år): Angelica Abrahamsson valdes för 2 år.
Sittande styrelseledamot resp. sittande vice ordförande till nästa årsmöte 2019 är
fortsatt Martina Svensson resp. Fred Larsson.
§ 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Therese Munk Johansson (omval 1 år) valdes för 1 år. Robert Olsson (nyval 1 år)
valdes för 1 år.
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§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Val av sammankallande för valberedningen (nyval 1 år): Eva Liljeqvist valdes för 1
år.
Val av valberedning (omval 1 år): Eva Larsson i frånvaro och utan besked förmodas
fortsätta 1 år.
Val av valberedning (nyval 1 år): Katarina Bader valdes för 1 år.
§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
Årsmötets deltagare godkände omedelbar justering av punkterna i 15-17.
§ 18. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13.
Årsmötets deltagare godkände omedelbar justering gällande beslut om
lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden och motioner som inte behandlats under
punkt 13.
§ 19. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
a. Val av distriktsombud: Eva Liljeqvist valdes till distriktsombud.
b. Val av tjänstehundombud: Mikael Eriksson valdes till
tjänstehundombud.
b. Utmärkelser följande av Årets hund och Årets debutant tilldelades:
Rallylydnad: Johanna Petersson Bergstrand med Zion.
Bruks: Eva Liljeqvist med Dansa.
Tävlingslydnad: Ingrid Green med Märta.
Debutant: Bertil Ahlstrand med Zita.
Agility saknade ekipage.
§ 20. Mötets avslutande
Klubban överlämnades till ny ordförande som tackade de närvarande och förklarade
mötet avslutat.
Vid protokollet Katarina Bader
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