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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
Onsdag den 12 februari 2014 kl 19.00
ÅRSMÖTE för 2013
§1 Mötets öppnande
Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Fastställande av röstlängd
Röstlängd fanns framtagen av kassören och var tillgänglig på mötet om behov skulle föreligga.
§3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes ULRIK ALM.
§4 Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsens anmälan om Christina Ekman-Ljungström till mötessekreterare bifölls av mötet.
§5 Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lennart Bernhardsson & Bella Nimark.
§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Årsmötet beslutade att förklara årsmötet
stadgeenligt utlyst.
§7 Fastställande av dagordning
Lokalklubbens förslag till dagordning godkändes av Årsmötet.
§8 Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik.
Synpunkter & påpekanden under genomgången av verksamhetsberättelserna:
HUK/noterades att antalet studietimmar ökat med 66% för Höganäs Brukshundklubb jämfört med år
2012! IPO/Fråga väcktes om man skulle lägga in all utbildning under HUK och tävlingar under TK.
Idag är bl a IPO separat redovisat. Detta kommer att diskuteras vidare i klubben. KÖK/Kurre
Andersson informerade om att svinnet i köket minskat drastiskt under året men är inte helt borta
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ännu. I köket finns kalender nu uppsatt där önskemål beträffande bemanning av köket vid ex.vis
tävlingar, kurser och andra evenemang kan skrivas in.
b.
Balans & Resultaträkning
Lokalklubbens kassör Ulf Andersson redogjorde för 2013 års kostnader och intäkter. Budget 2013
var minus 7 000 kr men Resultatet 2013 blev plus 5 068 kr dvs 12 068 kr bättre än budget!
(Resultat 2012 minus 11 814 kr)
c.
Revisorernas berättelse
Föredrogs av närvarande revisorn Susanne Palm. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer
resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013. Godkändes av mötet.
§9 Fastställande av balans & Resultaträkning samt beslut om disposition av vinst/förlust
Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag överföra det balanserade resultatet på plus 5 068 kr i
ny räkning.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja lokalklubbsstyrelsen
ansvarsfrihet för år 2013.
§11 Genomgång av lokalklubbstyrelsens och kommittéers förslag för 2013:
a. Verksamhetsplanerna gicks igenom rubrik för rubrik.
Synpunkter & Påpekanden under genomgången aqv verksamhetsplanerna:
HUK / Här ska läggas till i Verksamheten även ”Beteendekurser” vilka redan startats upp.
RUS/Officiella Tävlingar har hållits i 3 år hos Höganäs Brukshundklubb. HH2014 14-15 juni/Samtliga
domare är nu fastställda. Klubbhus & Planer/noterades att Brukshundklubbens mark arrenderas av
kommunen 1 år i taget. KÖK/Nytt golv redan lagt i köket av Kurre A. Material har ordnats av Lena H.
b. Budget 2014
Budget lagd till minus 25 000kr vilket i princip motsvarar den planerade duschinstallationen . Stugan
är den dyraste posten och i år måste staketet ses över och ersättas till viss del. Förhoppningsvis kan
alla kommittéer med förenade ansträngningar knappa in på budgeterat minus.
Diskuterades av årsmötet möjligheter att söka bidrag från olika stiftelser speciellt nu med tanke på
den nystartade Ungdomsgruppen och kanske också med tankepå behovet att reparera staketet.
Sparbanksstiftelsen, Krapperupsstiftelsen och ev kommunen var förslag som kom fram. Styrelsen
spinner vidare på detta.
c. Medlemsavgift
Lokalklubbsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift med 100 kr utöver Centrala Förbundets och
Distriktets avgift för år 2015.
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d. Andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen bedömt kan ge konsekvenser för
verksamhet eller ekonomi
Förelåg inga ärenden.
§12 Beslut i ärenden enligt punkt 11
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förlagda mål, behålla oförändrade medlemsavgifter samt
fastställa förelagd rambudget.
§13 Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Mikael Wiltander, sammankallande i Valberedningen, presenterade sitt förslag:

Ordförande 1 år
Christer Ekendahl

omval 1 år

t o m årsmöte 2015

Vice ordförande
Pia Stenberg

nyval 2 år

t o m årsmöte 2016

Kassör
Ulf Andersson

1 år kvar av mandattiden

t o m årsmöte 2015

Sekreterare
Annika Olofsson

nyval 2 år

t o m årsmöte 2016

Ledamot
Roland Sjöstrand

1 år kvar av mandattiden

t o m årsmöte 2015

1.Suppleant
Sandra Elenbrant

1 år kvar av mandattiden

t o m årsmöte 2015

2.Suppleant
Tommy Johansson

nyval 2 år

t o m årsmöte 2016

§14 Val av revisorer & revisorssuppleanter
Revisorer
Susanne Palm
Karin Lohmander

omval 1 år
omval 1 år

t o m årsmöte 2015
t o m årsmöte 2015

Revisorssuppleanter
Eva Jacobsson
Yvonne Sjöstrand

omval 1 år
nyval 1 år

t o m årsmöte 2015
t o m årsmöte 2015

Sammankallande
Mikael Wiltander

omval 1 år

t o m årsmöte 2015

Ledamot
Carina Richard

1 år kvar av mandattiden

t o m årsmöte 2015

§15 Val av valberedning
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Ledamot
Sissi Kjellander

nyval 2 år

t o m år 2016

§16 Val av distriktsombud
Mötet uppdrog åt styrelsen att välja ombud på 1 år.
§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna §13-16
Årsmötet beslutade att omedelbart justera av punkterna §13-16.
§18 Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
punkt 11
Motion hade inlämnats inom korrekt tid om anskaffande av prisskåp att förvara och visa fram
Klubbens samlade priser. Styrelsen har tillstyrkt motionen och årsmötet biföll förslaget.
§19 Prisutdelning
Årets IPO HUND 2013
BLACKNECK’sA’ZLADDEN med Pia Stenberg Uppflyttad IPO 3.
Årets LYDNADSHUND 2013
JUNIOR med Emily Lindgren Uppflyttad Lydnadsklass 2
Årets RALLYLYDNADSHUND 2013 LEONLUNIG de UBRIQUE med Christina E-Ljungström
Uppflyttad Avancerad
§20 Förtjänsttecken
Följande medlemmar tilldelades förtjänsttecken:
Veronica Andersson
Eva Hult
Barbro Wilson
Lena Hallkvist

Brons
Brons
Brons
Silver

§21 Mötets avslutande
Blommor överräcktes till mötesordförande Ulrik Alm samt till avgående funktionärer:
Ulf Eliasson
P-O Erbacke
Christina Ekman-Ljungström
Veronica Andersson

Vice ordf Styrelsen
Ledamot Suppl Styrelsen
Sekreterare Styrelsen
Valberedningen

Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till
klubbens ordförande Christer Ekendahl som i sin tur tackade för förtroendet och förklarade därefter
årsmötet för avslutat. Efter mötet serverades mat och dryck från köket.

Mötesordförande

Sekreterare

Ulrik Alm

Christina Ekman- Ljungström

Justeras

Justeras

Lennart Bernhardsson

Bella Nimark

