
 
 

Höganäs Brukshundklubb 
                                                                                                                                                Box 97 263 21 Höganäs  

      hoganashund@hoganas-bk.se 
                                                                                                                                 www.hoganas-bk.se 

Årsmötesprotokoll: gällande verksamhetsår 2016   
 

 
Plats: Höganäs brukshundklubb den 15 februari 2017 
 
Närvarande: Medlemmar från Höganäs Brukshundklubb 
 
 
 
§1 Mötet förklaras öppnat av ordförande Christer Ekendahl 
 
§2 Fastställande av röstlängd ska göras om behov uppstår. 
 
§3 Val av mötesordförande: Ulrik Alm blev vald till denna post. 
 
§4 Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare: Tilla Palmquist. 
 
§5 val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med 
mötesordförande ska justera protokollet. Eva Hult och Marie Winberg blev 
valda av årsmötet. 
 
§6 Mötet har blivit stadgeenligt utlyst enligt medlemmarna. 
 
§7 Fastställande av dagordning. Den förslagna dagordningen antogs. 
 
§8  a) Varje kommittés/ grupps årsberättelser lyftes fram, inga frågor eller 
 kommentarer till dessa berättelser. Genomgången är gjord enligt mötet. 
 
  b) Genomgång av balans och resultaträkningen för 2016.  
  
 c) Genomgång av berättelsen från revisorerna. 
  
 
§9 Fastställande av balans och resultaträkningen. 
 
§10 Lokalklubbens styrelse har ansvarsfrihet för det gångna året enligt 
årsmötet. 
 
§11 Genomgång 
 

a) Av verksamhetsplanerna inför 2017. Samtliga är genomgångna och 
klara endast Höganäs Hunds verksamhetsplan ska ändras då det är 
felaktiga datum i nuvarande verksamhetsplanen. Det ska vara 17-18 
juni 2017. 
  

b) Av budget för innevarande verksamhetsår. Resultatet beräknas bli 
minus 36000kr på grund av regeländringar och inköp av agilityhinder. 
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c) Förslag på medlemsavgift: Styrelsens förslag är 100 kr utöver de 
fastställda centrala avgifterna, samt distriktets avgifter. Fråga om hur 
familjemedlemsavgiften ser ut kom fram. Svaret är att det är 27kr 
som går till det centrala och 100kr till lokalklubben. Alltså samma för 
alla medlemsavgifterna. 

 
§12 Beslut i ärende enligt §11:s genomgångar. Mötet godkände dessa genomgångar 
och beslut är taget i enlighet med §11. 
 
§13 Val av:  

a) Ordförande: Christer Ekendahl omval 1år 
b) Kassör: Ulf Andersson omval 2år 
c) Ledamot: Sandra Elenbrant omval 2år 
d) Suppleant: Christer Palmquist omval 2år 

 
§14 Revisorer 
 

a) Eva Jakobsson omval  
b) Yvonne Sjöstrand nyval 
c) Suppleant: Susanne Palm nyval 
d) Suppleant: Helena Nord nyval 

 
§15 Valberedningen 
 

a) Sammankallande: Helena Nord omval 1år 
b)  Ledamot: Susanne Svensson nyval 2år 

 
§16 Val av distriktsombud hänskjutes till styrelsen med fullmakt från årsmötet. 
 
§17 Beslut om omedelbar justering gällande §13-16.  
 
§18 Inga motioner eller styrelseförslag är inkomna till årsmötet. 
 
§19 Diskussion kring att köra möteshandlingarna digitalt på mötet nästa år. Frågan 
väcktes av Susanne Palm och mötet ansåg att detta skulle göras på försök nästa 
årsmöte. 
 
§20 Prisutdelning 
  

a) Hundförarmärket i brons tilldelades Marie Winberg med Cånny 
 

b) Vandringspris:  
Årets lydnadshund- Cornelia Sonne-Wiltander med Puma 
Årets brukshund- Thomas Brandin med Faxe 
Årets Rallylydnadspris- Gun Zimmer med Stumpan 
Årets Specialsökhund- Pia Stenberg med Boss 
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c) Förtjänsttecken i brons tilldelades: 
 Christina Ekman-Ljungström 
 Kurt ”Kurre” Anderzon 
 Sandra Elenbrant 
 Tommy Johansson 
 

d)  Avtackning:  
 Sandra Elenbrant avgår från HUK  
 Sandra Elenbrant avgår från agilitykommittén 
 Susanne Palm avgår som revisor.  
 Carina Richard avgår från valberedningen 
 Mötesordförande Ulrik Alm avtackas av omvald ordförande 

 
§21 Ordförande tackar medlemmarna för visat intresse och avslutar årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………. 
Mötesordförande Ulrik Alm  Protokollförare Tilla Palmquist 
 
 
 
 
 
………………………………………..  ………………………………………. 
Justerare Marie Winberg  Justerare Eva Hult 
   

 

 
 

 
 
 
 


