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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11
Närvarande: ca 25 personer
§1 Mötets öppnande
Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och
öppnade mötet.
§2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att fastställa denna om det blir aktuellt.
§3 Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Yvonne Sjöstrand.
§4 Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Till sekreterare för årsmötet anmäldes Annika Olofsson.
§5 Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lennart Bernhardsson och Anna-Matilda
Palmquist.
§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
§7 Fastställande av dagordning
Lokalklubbens förslag till dagordning godkändes av Årsmötet.
§8 Genomgång av:
a. Lokalklubbsstyrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser
för 2014 gicks igenom rubrik för rubrik och följande synpunkter och påpekanden framfördes:
Hundägarutbildningskommittén (HUK): Susanne Palm frågade varför de två
träningsgrupperna i spår, rallylydnadsgruppen och torsdagsklubben inte fanns med i
verksamhetsberättelsen. Mötet beslutade att det räckte med att ta upp dem i årsmötesprotokollet och föra in dem i nästa års verksamhetsberättelse.
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b. Balans och resultaträkning
Lokalklubbens kassör Ulf Andersson redogjorde för 2014 års kostnader och intäkter. Se
bilaga.
c. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av närvarande revisorn Susanne Palm. Revisorerna
tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och rekommenderar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
vinst/förlust
Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag överföra det balanserade resultatet i ny
räkning för 2015.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja
lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
§11 Genomgång av lokalklubbstyrelsens och kommittéers förslag för 2015
a. Verksamhetsplanerna för 2015
gicks igenom rubrik för rubrik och följande synpunkter och påpekanden framfördes:
Hundägarutbildningskommittén (HUK): Susanne Palm uppmärksammade mötet på att
även här saknas träningsgrupperna i spår, rallylydnad och torsdagsklubben (se § 8a)
Agility kommittén Susanne Palm uppmärksammade att agilitykommittén glömt ta med
bidraget från Studiefrämjandet i sin budget.
IPO-kommittén: Susanne Palm ifrågasatte den köksförsäljning som tagits upp på IPO:s
budget och Christer Ekendahl informerade att försäljningen ska stå på köket. Susanne
undrade även över en högt budgeterad kostnad för figuranter och Lena Hallkvist svarade att
det var för att täcka eventuella höjda kostnader under 2015.
b. Budget för innevarande verksamhetsår
Ulf Andersson redogjorde för 2015 års budget i vilken kostnader och intäkter är beräknade till
+- 0 kr. Se bilaga.
c. Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår
Lokalklubbsstyrelsen föreslår medlemsavgift med 100 kronor utöver Centrala Förbundets
och Distriktets avgifter för år 2015.
§12 Beslut i ärenden enligt punkt 11
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa föreslagna verksamhetsplaner, reglera
medlemsavgiften när den är fastställd hos Centrala Förbundet och Distriktet samt fastställa
förelagd rambudget. Mötet beslutade att det räckte med att ta upp framförda synpunkter i
årsmötesprotokollet och föra in dem i nästa års verksamhetsplaner.
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§13 Val av lokalklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
Mikael Wiltander, sammankallande i Valberedningen, presenterade valberedningens
förslag. Mötet beslöt välja följande:
a. Ordförande 1 år
Christer Ekendahl

omval 1 år

t o m årsmöte 2016

b. Kassör 2 år
Ulf Andersson

omval 2 år

t o m årsmöte 2017

c. Ledamot 2 år
Sandra Elenbrant

nyval 2 år

t o m årsmöte 2017

d. Suppleant 2 år
Christer Palmquist

nyval 2 år

t o m årsmöte 2017

§14 Val av revisorer och revisorssuppleant
Mikael Wiltander, sammankallande i Valberedningen, presenterade sitt förslag.
Mötet föreslog följande på vakanta platser:
Revisorssuppleant Yvonne Sjöstrand
Mötet beslöt välja följande:
a. Revisorer 1 år
Susanne Palm
Eva Jacobsson

omval 1 år
nyval 1 år

t o m årsmöte 2016
t o m årsmöte 2016

b. Revisorsuppleanter 1 år
Malin Kristiansson
nyval 1 år
Yvonne Sjöstrand
omval 1 år

t o m årsmöte 2016
t o m årsmöte 2016

§15 Val av valberedning
Mikael Wiltander, sammankallande i Valberedningen, presenterade sitt förslag.
Mötet föreslog följande på vakanta platser:
Sammankallande Mikael Wiltander
Ledamot valberedning 1 år Lena Hallkvist
Mötet beslöt välja följande:
a. Sammankallande 1 år
Mikael Wiltander
omval 1 år

t o m årsmöte 2016

b. Ledamot 2 år
Carina Rickard

omval 2 år

t o m årsmöte 2017

c. Ledamot 1 år
Lena Hallkvist

fyllnadsval 1 år

t o m årsmöte 2016

§16 Val av distriktsombud
Årsmötet beslutade uppdra åt styrelsen att utse distriktsombud på 1 år.
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§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna §§ 13-16
Årsmötet beslutade i enlighet med ovanstående förslag samt att omedelbart justera
punkterna i §§ 13-16.
§18 Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 11
Inga förslag eller motioner har inkommit.
§19 Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
Lena Hallkvist föreslog att styrelsen skulle utöka antalet ledamöter med ytterligare en
person. Årsmötet ansåg att frågan om eventuell utökning får utredas och i så fall tas upp som
en motion inför årsmötet 2016.
Lennart Bernhardsson informerade mötet om att det nu finns en ny skrivare installerad och
att det under inga villkor får installeras ytterligare skrivare eller andra tillbehör.
Susanne Palm tog upp frågan om vår uppletanderuta där Hälsans Stig byggt träningsredskap. Susanne har kontrollerat och anser att det borde gå att lägga en uppletanderuta i
skogen men att det finns massor med sly som i så fall måste röjas. Christer Ekendahl tror att
man kan använda den befintliga rutan om man startar lite annorlunda. Annika Olofsson
informerar att styrelsen redan diskuterat inköp av röj såg eftersom även stigarna i skogen
behöver röjas. Tävlingskommittén (TK) får fortsätta diskussionen om placering av
uppletanderuta.
§20 Prisutdelning
Yvonne Sjöstrand lämnar över ordförandeklubban till Christer Ekendahl som övertar årsmötet
för prisutdelning och avslutning.
Susanne Palm delar ut följande priser:
Årets Lydnadsekipage:
Lena Persson med Toke
Årets Brukslydnadsekipage: Thomas Brandin med Faxe
Årets Rallylydnadsekipage: Gun Zimmer med Stumpan
Mikael Wiltander delar ut följande pris
Årets IPO Hund:
Lena Hallkvist med Alison
Annika Olofsson överräcker en speciell gåva till Kurt Andersson ”Kurre” från styrelsen.
Christer Ekendahl avtackar Lena Hallkvist som lämnar sitt uppdrag som HUK-ansvarig.
Christer Ekendahl Tackar Yvonne Sjöstrand för ordförandeskapet under årsmötet.
Förtjänsttecken
Följande medlemmar tilldelades förtjänsttecken:
Bella Nimark
Carina Rickard
Pia Stenberg
Ulf Andersson
Lotta Jacobsson

Brons
Brons
Brons
Silver
Silver
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Förtjänstmedalj
Christer Ekendahl informerade årsmötet att Ulf Andersson kommer att kallas till SBK
Skånes årsmöte för att där få motta distriktets förtjänstmedalj med anledning av sitt
mångåriga engagemang i Höganäs Brukshundklubb som ordförande, kassör,
tävlingssekreterare och mycket mer.

§21 Mötets avslutande
Christer Ekendahl tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet för avslutat.

Mötesordförande

Sekreterare

--------------------------------------------Yvonne Sjöstrand

--------------------------------------------------Annika Olofsson

Justeras

Justeras

------------------------------------------Lennart Bernhardsson

---------------------------------------------------Anna-Matilda Palmquist

