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Svenska Brukshundklubben 

Höganäs Brukshundklubb 

Årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2017 

 

Plats: Höganäs Brukshundklubb den 14 februari 2018 

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 Christer Palmqvist och Bodil Carlsson. 

 

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

 

§7. Dagordningen fastställdes.  

 

 

§8. Genomgång av a) styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser, se bil. 

  b) balans och resultaträkningen för 2017, se bil,  

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

balansräkningen och rekommenderar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2017. Se bil.  
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 §9. Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att överföra det balanserade resultatet i ny räkning för 

2018. 

 

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

för år 2017. 

 

§11 Genomgång av styrelsens och kommittéernas förslag avseende: 

 a) verksamhetsplanerna för 2018. Dessa gicks igenom och inga synpunkter framfördes. Se bil. 

  b) budget för innevarande verksamhetsår. Kassören redogjorde för 2018 års budget. Se bil. 

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

avgifter för år 2018. 

 

§12. Årsmötet beslutar enhälligt att fastställa föreslagna verksamhetsplaner, fastställa förelagd 

rambudget och behålla medlemsavgiften oförändrad i den del som avser lokalklubbsavgiften. 

 

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

a) Ordförande 1 år: Christer Ekendahl, omval tom årsmöte 2019 

b)  Vice ordförande 2 år: Pia Stenberg, omval tom årsmöte 2020 

c)  Sekreterare 2år: Marie Tönnerberg, nyval tom årsmöte 2020 

d) Suppleant 2 år: Christer Palmqvist, omval tom årsmöte 2020 

e) Suppleant 1 år: Malin Hall, fyllnadsval tom årsmöte 2019 

f) Suppleanterna tjänstgör enligt följande: Christer Palmqvist i första hand, Malin Hall i andra 

hand.  

 

§14. Val av revisorer och revisorssuppleanter:  

a) Revisor 1 år: Yvonne Sjöstrand, omval tom årsmötet 2019 

b) Revisor 1 år: Susanne Palm, nyval tom årsmötet 2019 

c) Revisorssuppl. 1 år: Eva Jacobsson nyval tom årsmötet 2019   

d) Revisorssuppl. 1 år: Susanne Svensson nyval tom årsmötet 2019    
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§15. Valberedningen 

Mötet föreslår följande personer på de vakanta platserna, Bella Nimark som sammankallande och 

Nellie Olofsson som ledamot.  

 

Mötet väljer följande  

a) Sammankallande 1 år: Bella Nimark tom årsmötet 2019 

b) Ledamot 2 år: Nellie Olofsson tom årsmötet 2020 

c) (ledamot 1 år kvar: Susanne Svensson tom årsmötet 2019) 

 

§16. Val av distriktsombud beslutar mötet att uppdra åt styrelsen. Valen gäller 1 år. 

 

§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 

IT informerade om problem med anmälningsformulär som nu ska vara lösta. 

Angående köket så diskuterades bemanningen vid kursverksamhet.  

 

§20. Prisutdelning 

Följande diplom och priser delades ut:  

       Uppflyttningsdiplom, lydnad, startklass  

       Lena Persson med Keno 

       Hundförarmärket i brons, lägre klass sök 

       Anders Winberg 

       Hundförarmärket i silver, elitklass sök 

       Marie Winberg 

       Årets lydnadsekipage 

       Bodil Carlsson med Kullabergets Balder 

  Årets brukslydnadsekipage 

       Thomas Brandin med Faxe 
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     Årets rallylydnadsekipage 

     Gun Zimmer med Stumpan 

 

      Förtjänsttecken i brons tilldelades:  

      Anette Lindvall 

      Nellie Olofsson 

      Annika Johansson 

      Charlott Mangbo 

 

     Avtackning:   

     Eva Hult, avgår från RUKutst. 

     Helena Nord, avgår från HUK och valberedning 

     Tilla Palmqvist, avgår som sekreterare 

 

     Christer Ekendahl tackar Ulrik Alm med en vacker bukett för ordförandeskapet under årsmötet. 

 

 

§21. Ordförande Christer Ekendahl tackar medlemmarna för visat intresse och avslutar årsmötet.  

 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

Ulrik Alm    Marie Tönnerberg 

Mötesordförande   Protokollförare 

 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

Christer Palmqvist   Bodil Carlsson 

Justerare    Justerare 


