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§ 1. Mötets öppnande 
Lokalklubbsordförande Fredrik Lövgren hälsade de närvarande varmt välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängden 
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 28 st. röstberättigade 
medlemmar närvarande (Se bilaga). 
 
§ 3. Val av mötesordförande 
Fredrik Lövgren föreslog mötesordförande för årsmötet, SBK Skåne distriktets 
ordförande Lars E T Andersson. 
Årsmötet beslutade att välja Lars E T Andersson till ordförande för årsmötet. 
Lars E T Andersson tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 
 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Elisabeth Christensson till protokollförare under 
årsmötet. 
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet. 
Årsmötet beslutade att utse Kerstin Ekholm och Kristina Torstensson till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stadgarna 
Revisor närvarande på årsmötet. 
 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar 
för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Kallelse skickades den 29 december 
2018 via mail till samtliga medlemmar som finns i Svenska brukshundklubbens medlems-
register Medlem online, samt via klubbens hemsida, Facebook och anslagstavlan i 
klubbstugan. 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8. Fastställande av dagordningen 
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning. 
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 
 
§ 9. Genomgång av: 

a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 
och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik (se bilaga). 
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b) lokalklubbens kassör Wendy Mörk redogjorde för 2018 års kostnader i balans och 

resultaträkningen (se bilaga). 
c) revisionsberättelsen för 2018 föredrogs av närvarande revisor Torbjörn Enochson 

(se bilaga).  
 
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna. 
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna 
per den 31 december 2018. 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det 
balanserade resultatet till verksamhetsåret 2019. 
 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja lokalklubbstyrelsen 
ansvarsfrihet för 2018. 
 
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

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

närmast följande verksamhetsåret, 
c) medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. 

klubbavgift för: 
i. ordinarie medlem 

ii. familjemedlem och 
iii. utlandsmedlem, och 

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

 
a) Se bilaga. 
b) Se bilaga. Kassören meddelade att budgeten ser bra ut. Fortfarande kostnader för 

amortering men ett ökat antal kurser och minskade personalkostnader (inte längre 
någon anställd på kansliet) medför ett positivt resultat. 

c) Lokalklubbsstyrelsen föreslår medlemsavgifter för 2020 oförändrade mot avgifterna 
från 2019 med tillägg att bemyndigande till styrelsen att justera dessa m.a.o. beslut 
om höjning av distrikt och kongress föreligger. 

d) Förelåg inga ärenden. 
 
Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.  



 

Veberöds Brukshundklubb  
Klubbnr: 1297  
Plats: Klubbstugan 
Närvarande medlemmar: 28 st.  

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2019 
Datum: 2019-02-27 
Tid: Kl 1900 

_________________________________________________________________________________ 

Veberöds Brukshundklubb 3 Organisationsnummer: 845002-6995 
Box 83   
247 26 VEBERÖD 
E-post: veberodbk@telia.com 
Hemsida: vbkhund.se   

 
§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, att fastställa rambudget för 2019 
och preliminär rambudget för 2020, med justering att amorteringar flyttas från Kostnad till 
Resultat, samt att behålla oförändrade medlemsavgifter 2019 i enlighet med 
lokalklubbsstyrelsens förslag med tillägg att bemyndigande till styrelsen att justera dessa 
m.a.o. beslut om höjning av distrikt och kongress föreligger. 
 
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 
Se information under punkt 12. 
 
§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
Anita Andersson, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag 
(se bilaga). 

a) Val av lokalklubbsordförande  
Valberedningen föreslog Fredrik Lövgren (Omval 1 år). 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Fredrik Lövgren till ordförande för en tid av ett 
år. 
 

b) Val av Vice ordförande  
Valberedningen föreslog Marianne Söderberg (Omval 2 år). 
Årsmötet beslutade att välja Marianne Söderberg till vice ordförande för en tid av två 
år. 
 

c) Val av kassör  
Valberedningen föreslog Wendy Mörk (Omval 2 år).  
Årsmötet beslutade att välja Wendy Mörk till kassör för en tid av två år. 
 

d) Val av ledamöter 
Valberedningen föreslog 
Ledamot Jill Nilsson (nyval 2 år) 
Ledamot Cathrine Wenngren (fyllnadsval 1 år). 
Årsmötet beslutade att välja Jill Nilsson och Cathrine Wenngren till ordinarie 
ledamöter för en tid av 2 respektive 1 år. 
 

e) Val av suppleanter 
Valberedningen föreslog 
Suppleant Göran Ohlsson (fyllnadsval 1 år) 
Suppleant Kenneth Johansson (nyval 2 år) 
Årsmötet beslutade att välja Göran Ohlsson och Kenneth Johansson till suppleanter 
för en tid av 1 respektive 2 år.  
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§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna 
Valberedningen föreslog  
Ordinarie Torbjörn Enochson (omval 1 år) 
Ordinarie Johan Haglund (omval 1 år) 
Revisorsuppleant Lena Werner (omval 1 år) 
 
Årsmötet beslutade att välja Torbjörn Enochson och Johan Haglund till ordinarie 
revisorer och Lena Werner till revisorssuppleant för en tid av ett år. 
 
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse 
Anita Andersson, sammankallande (omval 1 år) 
Katarina Holst ordinarie (omval 2 år) 
Marie Svensson ordinarie (omval 1 år) 

 
§ 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 
Styrelsen föreslog årsmötet besluta att tilldela Marianne Söderberg livstids medlemskap som 
hedersmedlem nr 3 för stora insatser och fantastiskt engagemang för klubben under många 
år. Årsmötet beslutade med applåder att utse Marianne Söderberg till hedersmedlem. 
 
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
Förelåg inga handlingar inför distriktsfullmäktige utan noterades att alla erforderliga 
handlingar finns tillgängliga på SBK Skånes distrikts hemsida. 
 
§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
Det är många som tränar på klubben på torsdagar, samordning önskas från medlemmarna. 
Ordförande tog på sig att samordna med HUG och lägga upp träningsplan/schema på 
hemsidan. 
Önskemål om speglar till träningsplanen togs upp. Kassören bad om kostnadsförslag för 
beslut om eventuellt inköp nästa styrelsemöte. 
 
§ 22. Mötets avslutande. 
Mötets ordförande Lars E T Andersson tackade de närvarande för visat intresse och 
lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Fredrik Lövgren. 
 
Lokalklubbsordföranden Fredrik Lövgren tackade för förtroendet och förklarade 
därefter årsmötet för avslutat.  
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Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
Elisabeth Christensson  Lars E T Andersson 
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
Kerstin Ekholm   Kristina Torstensson 
 
 
Bilagor 
§   2 Närvarande röstberättigade medlemmar 
§   9a Verksamhetsberättelse 2018 samt uppfyllande av mål 
§   9b Balans- och resultaträkning 2018 
§   9c Revisionsberättelsen 2018 
§ 12a Verksamhetsmål för 2019 
§ 12b Rambudget för 2019 och 2020 
§ 15 Valberedningens förslag 


