
Katrineholms Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE
 Klubbnr: 0483 Årsmöte 2020

Plats: Lenatorp Datum: 2020-02-22
 Närvarande medlemmar:  25   st. Tid: 15:00

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Madeleine Sterner öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes, 25 st  medlemmar var närvarande.

§ 3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Malin Karlsson.

§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Till protokollförare anmäldes Ami Rooth.

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

Att jämte mötesordförande justera protokollet valdes Göran Svarén och Brita Holm.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7Medlemsmöte 
Moment 2 i normalstadgarna

Fanns inte för dagen.

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Via e-post och brev före 31 december 2019.

§ 8. Fastställande av dagordningen.
Fastställdes att arbeta efter.

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

av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
gicks igenom, allt uppfyllt utom funktionärsutbildning och funktionärsträffar. 

Lades därefter till handlingarna.
b. balans- och resultaträkning och
medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor efter genomläsning.
c. revisorernas berättelse.
Berättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

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

Fastställdes och beslöts att föra vinsten i löpande räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,  se verksamhetsplan.
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det

närmast följande verksamhetsåret,
det lämnades tid för genomläsning och frågor. Därefter godkändes den och lades 

till handlingarna.
c. medlemsavgift enligt § 4 i normalstadgarna för närmast kommande 

verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem styrelsens 170 kr över förbundsavgiften
ii. familjemedlem och 170 kr
iii. utlandsmedlem, samt

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

Inga ärenden hade inkommit.

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
Beslöts enligt ovan.

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

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse Moment 1 i 
normalstadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

 Styrelse
 Ordförande: Maria Forsman nyval 1 år
 Sekreterare: Ami Rooth kvarstår 1 år
 Kassör: Maria Perzon omval 2 år
 Ledamöter: Bjarne Persson omval 2 år

      Peter Rönnbäck kvarstår 1 år
                       Caroline Lindström nyval 2 år
                       Louise Wiegandt fyllnadsval 1 år
  Suppleanter: Benny Ohlsson kvarstår 1år

Anna-Mia Jonsson nyval 2 år

 Suppleanternas tjänstgöringsordning: 1: Benny Ohlsson
2: Anna-Mia Jonsson

        
§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 Räkenskaper och revision i 
normalstadgarna 
Ordinarie: Lena Ohlsson omval 1 år                                              
Ordinarie:   Marianne van Gennep nyval 1 år                             
Suppleant: Liselotte Lundqvist nyval 1 år                                             
Suppleant: Göran Svarén nyval 1 år
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           § 17. Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna
Till valberedning valdes Therese Bergstrand, 1 år (sammankallande), Mikael Svensson 2 
år, Malin Karlsson 1 år.

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17
Punkterna beslöts omedelbart justerade.

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

Fanns inte.

§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
           Beslöts hänskjutas till styrelsen.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
Göran Svarén redogjorde för kommande kurser.

§ 22. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet och tackade för visat förtroende.

Dag som ovan

......................................................... .........................................................
Malin Karlsson Ami Rooth
ordförande sekreterare

......................................................... .........................................................
Göran Svarén Brita Holm
justerare justerare
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