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§ 1. Mötets öppnande 

Lokalklubbsordförande Monica Backerholm hälsar de närvarande varmt välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 

 
  
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 21st. röstberättigade 
medlemmar närvarande (Bilaga 1). 

 
 
§ 3. Val av mötesordförande 

Valberedningens ledamot, Caroline Westermark, presenterade valberedningens 
förslag på mötesordförande för årsmötet, Kristina Nilsson.  
 
Årsmötet beslutade att välja Kristina Nilsson till ordförande för årsmötet.  
 
Kristina Nilsson tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 
 

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Lokalklubbsstyrelsen hade utsett Malin N Ögren till protokollförare under årsmötet. 
 

 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 
 

Årsmötet beslutade att utse Sanna Hägglund och Erik Thalen till justerare. 
 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
Inga sådana närvarande 
 

 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben Utskickat via mail i slutet av December 
2021. Annonserat på hemsida och FB 

 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.  
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§ 8. Fastställande av dagordningen 
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning. (Bilaga 2) 

 Efter justering av dagordning med tillägg av en punkt för justering av 
årsmötetsprotokollet 2021 godkänns dagordningen av årsmötet. Dagordningen blir sådeles 23 
punkter istället för 22. 
 
 

 § 9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik. 
(Bilaga 3) 

Medlemmarna får möjlighet att läsa igenom och komma med frågor. 
b. Medlemmarna får möjlighet att läsa igenom och komma med frågor om 2021-

års kostnader i balans- och resultaträkningen (bilaga 4) 
c. revisionsberättelsen för 2021 var utskickad och föredrogs av sittande kassör. 

(Bilaga5) 
 
 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 

 
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna 
per den 31 december 2021. (Bilaga 4) 
 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det balan-
serade resultatet i ny räkning. 

 
 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.  
 
 
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål, 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret (Bilaga 6) 
c Medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår. 

Styrelsens förslag är att låta samtliga medlemsavgifter vara oförändrade. Mötet 
beslutar enligt styrelsens förslag. 

d andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbs styrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

Inga sådana finns. 
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§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
a. Lokalklubbsstyrelsens mål för 2022 (Bilaga 6) 
b. lokalklubbsstyrelsens förslag på rambudget för 2022 samt preliminär rambudget 

för de närmast följande verksamhetsåret (Bilaga 6). 
 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål samt fastställa 
förelagd rambudget.  
 
 

§14. .Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.  
 

Verksamhets planer gås igenom (Bilaga 6) 
 

 
§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 
Sammankallande i valberedningen presenterade deras förslag. (Bilaga 7)  
 
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Monica Backerholm till ordförande för en tid av 
ett år. 
 

b. Vice ordförande (2år) 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Malin Nimrodsson Ögren till Vice Ordförande 
för en tid av 2år. 
 

 Val av Kassör (2år): 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anna-Carin Mellander till Kassör för en tid av 
2år 
 

c. Val av Sekreterare (1år fyllnadsval): 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Susanne Gunnarsson till Sekreterare på en tid 
av 1år 
 

d. Val av Suppleant A (2 år ) 
  
Årsmötet beslutade att välja Julia Hörnfeldt till Suppleant A för en tid av två år. 
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§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

 
Årsmötet beslutade att välja Marielle Dahlin Darebro och Ulf Bolin till  ordinarie 
revisorer för en tid av ett år, samt Erik Thalén  till revisorssuppleant för en tid av ett år. 

 
 
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 
Årsmötet beslutade  Kristina Nilsson väljs enhälligt in som sammankallande för 

valberedningen 2022. Mötet beslutar att lämna Ledamot B vakant tills nästa fysiska möte. 
  
Kristina Nilsson  sammankallande  1 år 
Vakant nyval 2år Ledamot B    
Therese Bjur  Ledamot A   1 år kvar 
 
 

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17. 
 
 

§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13. 
 

Inga sådana finns. 
 
 

§ 20. Genomgång av handlingar till distriksfullmäktige. 
 

Bordläggs till nästa möte 
 
 

§ 21. Justering av årsmötesprotokollet 2021 
 

Mötet beslutar att justera året för protokollet samt §14c där sekreterare blivit 
kassör (Bilaga 8). 

 
 

§ 22. . Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor kom upp 
Styrelsen informerar att priser och pokaler till årets hundar kommer delas ut på 

nästa medlemsmöte. Dock kommer de tillkännages när årsmötet är avslutat. 
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§ 23 . Mötets avslut 
 

Mötesordförande Kristina Nilsson tackar för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Malin N Ögren   Kristina Nilsson 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Sanna Hägglund  Erik Thalén  
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