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Höganäs Brukshundklubb 

Årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2019 

 

Plats: Höganäs Brukshundklubb den 12 februari 2020 

Närvarande: Medlemmar från Höganäs Brukshundklubb 

 

 

§1 Mötet öppnas av ordförande Christer Ekendahl. 

 

§2. Om behov uppstår fastställs röstlängden.  

 

§3. Som mötesordförande väljs Ulrik Alm. 

 

§4. Som mötessekreterare anmäler styrelsen Marie Tönnerberg. 

 

§5. Som justerare och tillika rösträknare valdes Kristina Lindestam  

och Eva Hult. 

 

                   §6. Mötet beslutar att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§7. Dagordningen godkändes och fastställdes.  

                    

 

 

 

 



 

Höganäs Brukshundklubb | Box 97, 263 21 Höganäs | www.hoganas-bk.se 

 

Höganäs Brukshundklubb 

kshundklubben 

                §8. Genomgång av  

                          a) styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser.  

        Se bil.1. 

     b) balans och resultaträkningen för 2019. 

    Se bil.1.  

                          c) revisorernas berättelse, vilka tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och 

balansräkningen och rekommenderar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019.  

Se bil.1.     

 

 §9 Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att fastställa balans- och resultaträkningen 

samt överföra det balanserade resultatet i ny räkning för 2020. 

 

§10. Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för år 2019. 

 

§11 Genomgång av styrelsens och kommittéernas förslag avseende: 

     a) verksamhetsplanerna för 2020. Dessa gicks igenom och inga synpunkter framfördes. 

                              Se bil.1.  

         b) budget för innevarande verksamhetsår. Kassören redogjorde för 2020 års budget.  

Se bil.1. 

c) att styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift dvs 100 kr utöver förbundets och   

distriktets avgifter för år 2021. 

 Förslag från Susanne Svensson att höja medlemsavgiften med 200 kr utöver förbundets 

och distriktets avgifter för år 2021. 

 Förslag från Eva Hult att höja familjemedlemsavgiften med 50 kr utöver distriktets 

avgifter. 

 

 

§12. Årsmötet beslutar enhälligt att fastställa föreslagna verksamhetsplaner och att 

fastställa förelagd rambudget.  

Avseende medlemsavgiften ställer ordföranden styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 

dvs. 100 kr utöver förbundets och distriktets avgifter mot Susanne Svenssons förslag om en 

höjning med 100 kr, dvs. 200 kr utöver förbundets och distriktets avgifter. Ordförande finner 

genom acklamation att mötet bifaller styrelsens förslag. 
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Ordförande ställer Eva Hults förslag att höja familjemedlemsavgiften med 50 kr, dvs. 150 kr 

utöver distriktets avgifter, under proposition och finner genom acklamation att mötet bifaller Eva 

Hults förslag. 

 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad utöver förbundets och 

distriktets avgifter samt att familjemedlemsavgiften höjs med 50 kr till 150 kr utöver 

distriktets avgifter. 

 

§13. Val av styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning: 

a) Ordförande 1 år: Christer Ekendahl, omval tom. årsmöte 2021 

b) Sekreterare 2 år: Marie Tönnerberg omval tom. årsmöte 2022 

c) Ledamot 2 år: Pia Stenberg, omval tom. årsmöte 2022 

d) Suppleant 2 år: Kristina Lindestam, nyval tom, årsmöte 2022 

e) Suppleanterna tjänstgör enligt följande: Per Ekroth i första hand, Kristina Lindestam i 

andra hand.  

 

§14. Val av revisorer och revisorssuppleanter:  

a) Revisor 1 år: Susanne Palm, omval tom. årsmötet 2021 

b) Revisor 1 år: Bertil Bengtsson, omval tom. årsmötet 2021 

c) Revisorssuppl. 1 år: Susanne Svensson omval tom. årsmötet 2021   

d) Revisorssuppl. 1 år: Jan Tönnerberg nyval tom. årsmötet 2021   

     

§15. Valberedningen 

Mötet föreslår följande personer på de vakanta platserna, Camilla Bagger-Jörgensen som 

sammankallande på ett år och Marita Olsson som ledamot på två år.  

 

Mötet väljer följande  

a) Sammankallande 1 år: Camilla Bagger-Jörgensen tom årsmötet 2021. 

b) Ledamot 1 år: Marita Olsson tom. årsmötet 2022. 

 

§16. Val av distriktsombud beslutar mötet att uppdra åt styrelsen. Valen gäller 1 år. 
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§17. Årsmötet beslutar i enlighet med ovanstående förslag, §13 - 16, samt att dessa ska 

anses vara omedelbart justerade. 

 

§18. Inga förslag i ärende eller motioner finns. 

 

§19. Övriga frågor 

Susanne Palm tar upp att lilla appellplanen har mycket mossa och att där finns mycket 

mullvadar. Styrelsen menar att gödning kan hjälpa – mot mossan åtminstone. 

 

§20. Prisutdelning 

Tävlingskommittén uppmärksammar våra bästa tävlingsekipage och delar ut pris och 

blommor till: 

Årets Brukshund - Susanne Svensson med Linus. 

Årets Lydnadshund - Lena Persson med Keno. 

Årets Rallylydnadshund - Gun Zimmer med Skorpan. 

Championat i Rallylydnad - Camilla Bagger-Jörgensen med både Messie och Annie! 

Hundförarmärket till Christina Jurén med Asta och Lena Persson med Keno. 

 

Ett stort grattis och lycka till i fortsättningen!       

 

 

IGP-gruppen uppvaktar Thomas Hallkvist med Lunabjäret’s Quba med blommor och 

koppel för att ha blivit Årets IGP-ekipage.  

 

Höganäs Brukshundklubb delar ut Svenska brukshundklubbens förtjänsttecken till 

följande medlemmar: 

 

Brons till Kenneth Johansson, 

Silver till Bella Nimark och Eva Hult   

Guld (klubbens två första) till Lotta Jakobsson och Ulf Andersson. 

 

Följande personer som lämnat sina uppdrag, avtackas med en fin bukett för ett gott arbete: 

Sandra Elenbrant - agilitykommittén,  

Lena Hallkvist – styrelsen,  

Eva Hult – Höganäs hund. 

 

Christer Ekendahl tackar mötesordföranden Ulrik Alm med en vacker bukett för 

ordförandeskapet under årsmötet. 

 

https://www.facebook.com/camilla.baggerjorgensen?__tn__=K-R&eid=ARDOTurBo1YW77L2mvaEsZqUflzbcE9qoJJ67LNnd957K_wVzmKnGki633_10pNKcqFpduvdOONSoKll&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAF4BREFtREvr5Klt36ILpKzSvua4xdYHldWeuhZEfbhsTbrh_eTLsFquW2urx2J5nVm5mTUyrBlzXkuVwSXieIAYWh4Skspl5YRbarMdIeHqcWIUeBzGzhuF2271eIhPrUJjUtpzfbjlDi4nkltXApVapFC-fg1UZg0S00sb84SyXK-n-9I9s1zPLoDcDPPjtC1-nslha96c8BDXrXXwwm-5EsYm1Ue7HIXCrJxqRK8dK0JYOqBWIJjmJp3vCCgSIL9rq5VRau_Xuw775LORJ_HCFX20jy_qAobsXfjB--mZb6N6CSDnd_UNz7OYs0NBCl2TTvO6uJeqclMHfbf_raaw
https://www.facebook.com/krutgumman?__tn__=K-R&eid=ARCAOc9b3c8_Eihl06_xBP-dj1e9rkoqtnIUYpnCnQFfczku4l8YLj7Fxb6pzczicV06o38RbG2a2H-e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl83V5gkHOYQMG7bqbe6Hu1Db12c1txxr-Pn4DjxQXVYvV1qoWHs1k0uaXbuRVSZVgEMBIGLPP12nv-zhbJGr1kNWB2sZaoxTIsRbdLfFsF-3jK4GQjfm5Af8fkbwEEzj0yrSRPt2fmU-tbhuR_EOcqYYy4hNsfGLvxcWw-a8-tMbi_ph4vnRvp_zg26jWWrFA25W8xXoqQujXZw1uzI9XMJO0B9JA7MiqUbYqim-jpq6IztAS8DLa5pOCv19e7_5zOxvNthWzh1uVfob93u-SS-a0-vqE0SpfZHA3DHCdak1U-gMkgh82UOr6Xv7ygXRzSSofaVFAKGpdru1-QI69ew
https://www.facebook.com/eva.hult.71?__tn__=K-R&eid=ARC-hHt6vrI3UUpCcrE_1X4uDWcaJIBcHl20oF3yAUMniMcda7B2lsNqhS3NbBK_ffXS0rpypmDFN65q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl83V5gkHOYQMG7bqbe6Hu1Db12c1txxr-Pn4DjxQXVYvV1qoWHs1k0uaXbuRVSZVgEMBIGLPP12nv-zhbJGr1kNWB2sZaoxTIsRbdLfFsF-3jK4GQjfm5Af8fkbwEEzj0yrSRPt2fmU-tbhuR_EOcqYYy4hNsfGLvxcWw-a8-tMbi_ph4vnRvp_zg26jWWrFA25W8xXoqQujXZw1uzI9XMJO0B9JA7MiqUbYqim-jpq6IztAS8DLa5pOCv19e7_5zOxvNthWzh1uVfob93u-SS-a0-vqE0SpfZHA3DHCdak1U-gMkgh82UOr6Xv7ygXRzSSofaVFAKGpdru1-QI69ew
https://www.facebook.com/sandra.elenbrant?__tn__=K-R&eid=ARCZUTdqVzYidAjt28euG6C_eCm5Wn20WszPLzhGbz1Zyqwyd9rcXuhJXjtqlW6Sk3ImWfEc52SzeSFW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl83V5gkHOYQMG7bqbe6Hu1Db12c1txxr-Pn4DjxQXVYvV1qoWHs1k0uaXbuRVSZVgEMBIGLPP12nv-zhbJGr1kNWB2sZaoxTIsRbdLfFsF-3jK4GQjfm5Af8fkbwEEzj0yrSRPt2fmU-tbhuR_EOcqYYy4hNsfGLvxcWw-a8-tMbi_ph4vnRvp_zg26jWWrFA25W8xXoqQujXZw1uzI9XMJO0B9JA7MiqUbYqim-jpq6IztAS8DLa5pOCv19e7_5zOxvNthWzh1uVfob93u-SS-a0-vqE0SpfZHA3DHCdak1U-gMkgh82UOr6Xv7ygXRzSSofaVFAKGpdru1-QI69ew
https://www.facebook.com/lena.hallkvist?__tn__=K-R&eid=ARAGxxqeKp3C36RpvGCsKiYozqGlsyaBM9_rSaSAvYtSf8XT9f2wKGh7OEJhlmztY63VX-rwm8C5-1PH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCl83V5gkHOYQMG7bqbe6Hu1Db12c1txxr-Pn4DjxQXVYvV1qoWHs1k0uaXbuRVSZVgEMBIGLPP12nv-zhbJGr1kNWB2sZaoxTIsRbdLfFsF-3jK4GQjfm5Af8fkbwEEzj0yrSRPt2fmU-tbhuR_EOcqYYy4hNsfGLvxcWw-a8-tMbi_ph4vnRvp_zg26jWWrFA25W8xXoqQujXZw1uzI9XMJO0B9JA7MiqUbYqim-jpq6IztAS8DLa5pOCv19e7_5zOxvNthWzh1uVfob93u-SS-a0-vqE0SpfZHA3DHCdak1U-gMkgh82UOr6Xv7ygXRzSSofaVFAKGpdru1-QI69ew
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§21. Ordförande Christer Ekendahl tackar medlemmarna dels för förnyat förtroende, dels 

för visat intresse och avslutar årsmötet.  

 

 

 Höganäs Brukshundklubb 12 februari 2020 

 

 Underskrifter: 

 

 

 

 

 

____________________________ __________________________ 

Ulrik Alm   Marie Tönnerberg 

Mötesordförande  Protokollförare 

 

 

 

 

 

 

____________________________ __________________________ 

                   Kristina Lindestam  Eva Hult   

Justerare   Justerare 

 

 

 

 


