PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016
2016-02-23 Kl 18.30 Kungsör HundArena

1. Årsmötet öppnas
Mötet öppnades av ordinarie ordförande Roland Frycklund som önskade samtliga
mötesdeltagare välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Deltagarlista ifylldes av samtliga närvarande (se bilaga 1).
25 medlemmar var närvarande.
En idé framfördes att inför kommande årsmöten arrangera KM samma dag för att
locka än fler medlemmar till årsmötet.
3. Val av mötesordförande
Henrik Lövstedt valdes enhälligt till ordförande
4. Val av protokollförare
Roland Frycklund valdes
5. Val av justerare, tillika rösträknare
Lena och Leif Olsen valdes och ska tillsammans med ordförande justera
protokollet
6. Beslut om närvaro och yttranderätt
Röstlängden fastställdes. Totalt 25 st röstberättiga var närvarande
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet fastslog att detta skett
8. Fastställande av dagordningen
Godkändes
9.1 Genomgång av Lokalklubbstyrelens verksamhetsberättelse för 2015
Roland redogjorde för verksamheten 2015 samt gick igenom uppnådda mål och
icke uppnådda mål (de var få).
En del frågor ställdes och besvarades.
9.2 Balans- och resultaträkning
Lena informerade om klubbens ekonomiska situation för 2015.
En del frågor ställdes och besvarades.
9.3 Revisorernas berättelse
Linn Aasen, via ombud, föredrog revisorernas rapport. I rapporten
rekommenderades ansvarsfrihet till styrelsen.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
Mötet fastslog att godkänna 2015 års balans- och resultaträkning samt disposition
av vinst. Vinsten skall föras över till ”hallfonden”, stora kostnader förväntas inom
de närmaste året/åren för ett mattbyte.
11. Beslut om ansvarsfrihet för Lokalklubbstyrelsen
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för klubbstyrelsen gällande 2015
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12. Genomgång av Lokalklubbstyrelsens förslag avseende:
1. Mål och verksamhetsplan för 2015
Roland redogjorde för styrelsens förslag inklusive sektorernas/kommittéernas
förslag. Bl.a om fortsatt satsning på Granhammar, det förestående mattbytet i
hallen och de olika disciplinernas framfart.
En fråga om Nosework besvarades: From i sommar kommer vi att ha två
instruktörer inom denna nya disciplin, om detta sen utvecklas till att bli en ny
sektor inom klubben får vi se.
2. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
närmast följande verksamhetsår
Lena redogjorde för styrelsens förslag till budget, man ser fram mot ett år med
fortsatt positivt verksamhetsresultat men investeringarna i en ny hallmatta kommer
att dra ner det totala årsresultatet.
3. Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag var att nuvarande klubbavgift på 100:- bibehålls, varav 30:- går
till Distriktet. I den totala medlemsavgiften tillkommer förbundsavgiften till SBK,
360:-.
4. Andra ärenden samt motioner som bedöms ge konsekvenser för
verksamheten eller ekonomin.
Bedömdes inte finnas några!
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
Årsmötet godkände styrelsens förslag enligt punkt 12.
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Den allmänna meningen bland deltagarna på årsmötet var att medlemmarna
naturligtvis skall ställa upp och hjälpa till i verksamheten i den mån man kan. Det
är så vi både förvaltar och vidareutvecklar klubben.
15. Val av lokalklubbstyrelse och suppleanter
Till lokalklubbstyrelse valdes:
1. Ordförande, 1 år
Roland Frycklund
Följande ledamöter väljs på 2 år
2. Vice ordförande
Henrik Lövstedt
3. Kassör
Lena Andersson
4. Sekreterare
Lotta Sandgren
5. Ledamot
Eva Lundström
6. Ledamot
Urban Dahlgren
7. Ledamot
Åsa Lindberg
8. Ledamot
Hans Nordgren

Omval
Nyval
Omval
Valdes redan 2015
Omval
Omval
Valdes redan 2015
Omval

Följande ledamot på ett år, fyllnadsval efter Zandra Bejer
9. Ledamot
Lotta Hagström
Omval
Även suppleanterna väljs på 2 år
10. Suppleant
Lars Edin
Valdes redan 2015
11. Suppleant
Ann-Sofie Zetterljung Omval
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16. Val av ombud och suppleant till distriktsmöten
Styrelsen föreslog att man från tillfälle till tillfälle utser ombud och suppleant till
distriktsmötena och om man skall delta. Årsmötet godkände denna lösning.
17. Val av revisor och revisorssuppleant
Årsmötet valde Linn Aasen till ordinarie och Lise-Lott Eriksson till suppleant
18. Val till valberedning
Linn Persson valdes till sammankallande på 2 år. Ylva Schenström, Philippa
Järvinen och Jenny Strömvall kvarstår ytterligare 1 år.
Ytterligare någon/några med friska och klubbfrämjande idéer borde ingå i
valberedningen.
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18
Sekreterare, mötesordförande och justerare beslöt att protokollet skulle
färdigställas snarast för distribution till berörda.
20. Beslut om lokalklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
punkt 12.
Fanns inga att besluta om
21. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Fanns inga att gå igenom
22. Prisutdelningar, avtackningar mm
Se bilaga 2
23. Årsmötet avslutades
Därefter blev det kaffe och smörgås med gott pålägg följt av att styrelsen smet iväg
för att ha ett konstituerande styrelsemöte.

Henrik Lövstedt
Mötesordförande

Roland Frycklund
Protokollsförare

Leif Olsen
Justerare

Lena Olsen
Justerare

Bilagor:
Närvaroförteckning
Uppvaktningar på årsmötet 2016
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