
 

Protokoll årsmöte 

Kungsörs Brukshundklubb 

2018-02-25, Kungsörs HundArena 

1. Årsmötet öppnas. 

Linda Kjellman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

18 klubbmedlemmar var närvarande, se bilaga 1. 

 

3. Val av mötesordförande. 

Petter Westlund, Centerpartiet Kungsör valdes. Petter är ej medlem. 

 

4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare. 

Linda Kjellman föreslogs och valdes. 

 

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

justera protokollet. 

Karin Edin samt Lotta Andersson valdes. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2. 

Enbart klubbmedlemmar var närvarande förutom mötesordföranden Petter Westlund. 

 

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet fastställde att utlysningen skett korrekt. 

 

8. Fastställande av dagordningen. 

Den fastställdes. 

 

9. Genomgång av: 

a.) lokalklubbsstyrelsen verksamhetsberättelse, inklusive rapporter om 

uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte. 

Linda Kjellman hänvisade till Verksamhetsberättelsen för 2017 som är 

sammanfogad av samtliga discipliners årsrapporter. 

 

 

 

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

förlust. 

Mötet fastställde balans- och resultaträkning samt att 2017 resultatet fördes över i ny 

räkning till 2018. 



 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 

Mötet beslutade att ge styrelsen för 2017 ansvarsfrihet.  

 

12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a.) mål 

Linda Kjellman hänvisade till Verksamhetsplanen för 2018. 

 

b.)  rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret 

Lena Andersson föredrog budgeten. 

 

c.)  medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår 

Klubbens avgift på 100kr behålls oförändrad, SBK-avgiften på 400kr 

tillkommer. Total summa 500kr. 

 

d.)  andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

Fanns inga. 

 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 

Mötet beslöt i enlighet med styreslens föredragning av punkterna 12a-12d. 

 

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

Framgick redan under punkt 12a-12d. 

 

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

tjänstgöringsordning. 

Valberedningen samt styrelsen lade fram sina förslag och därefter gjordes följande 

val helt i linje med valberedningens och styrelsens förslag 

 

Styrelseordförande: Linda Kjellman omval på 1 år 

Vice ordförande: Henrik Lövstedt omval på 2 år 

Sekreterare: Jenni Broms nyval på 2 år (styrelsens förslag) 

Kassör: Lena Andersson omval på 2 år 

Ledamot: Urban Dahlgren om val på 2 år 

Ledamot: Eva Lundström omval på 2 år 

Ledamot: Ann-Sofie Zetterljung nyval på 2 år 

Suppleant nr1: Marlene Millberg nyval på 2 år 

Suppleant nr.2 Linn Persson nyval på 2 år (styrelsens förslag)                                 

Följande styrelseledamöter har ett år kvar 

Lotta Hagström 

Åsa Lindberg 



 

16. Val av ombud och representant till distriktsmöten. 

Linda Kjellman valdes. 

 

17. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt §9. 

Till revisorer valdes Linn Aasen och Liselott Eriksson 

 

18. Val av valberedning enligt §10. 

Som sammankallande Jenni Måhlberg på 1år 

Kevin Strömvall på 2år 

Styrelsen ska tillsammans med sittande valberedning arbeta för att tillsätta ytterligare 

personer till valberedningen.  

 

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18. 

Mötet beslöt att justeringen kunde skötas med det ordinarie årsmötesprotokollet.  

 

20. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

under punkt 12. 

Inga ärenden fann att föredra. 

 

21. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 

Inga ärenden fanns att föredra. 

 

22. Prisutdelningar, avtackningar mm. 

-Årets allroundekipage. 

-Årets nybörjare. 

-Årets hund. 

-Åsa Dahlgrens pris till en förtjänstfull medlem, den som gjort något extra för klubben. 

-Nya domare, MH-figuranter, tävlingsledare m.fl. 

Linda Kjellman och Lena Andersson hade fått i uppdrag av styrelsen att ta hand om detta. 

Se bilaga 2. 

23. Årsmötet avslutas. 

Petter Westlund tackade för förtroendet att få leda årsmötet samt önskade klubben ett 

fortsatt framgångsrikt och lyckat kommande verksamhetsår.  

 

 

 



Kungsör 2018-02-25 

 

 

Linda Kjellman, protokollförare  Petter Westlund, mötesordförande 

_________________________                             _________________________    

 

 

Karin Edin, justerare   Lotta Andersson, justerare 

_________________________                                    _________________________    

 


