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PROTOKOLL fört vid  

STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 

Söndagen den 9 maj 2021  Digitalt möte via Jitsi 

  

§ 1. Mötets öppnande kl. 13:30 
Ordförande Vivianne Jansson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 37 st. röstberättigade medlemmar 
närvarande.  

 
§ 3. Val av mötesordförande 

Årsmötet beslutade att välja Inger Gustafsson till ordförande för årsmötet.  
Inger Gustafsson tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Styrelsen föreslog Annette Funck till protokollförare under årsmötet. Annette valdes till  
protokollförare på mötet.  

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

Årsmötet beslutade att utse Sofie Winding och Vivianne Jansson till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna 

Inga utomstående närvarande.  
 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8. Fastställande av dagordningen 

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning, det är en förenklad dagordning godkänd av SBK. 
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 

  
§ 9. Genomgång av: 

    9.1 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från 
föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik. Se bilaga 1.  
9.2 Klubbens kassör Gunnar Andersson redogjorde och svarade på frågor kring 2020-års kostnader  
i balans- och resultaträkningen.  
Se bilaga 2.  
9.3 Revisionsberättelsen för 2020 föredrogs av närvarande revisor Marie Öderwall.  
Se bilaga 3 
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§ 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 
2020. Beslut att disposition av vinst inte fonderas utan går in i klubbkassan.  
 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2020. 

 
§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

12.1. Mål, se bilaga 4 
12.2. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast  
          följande verksamhetsåret, se bilaga 4 
12.3. Medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, (2022) dvs.  
          klubbavgift förändras inte utan förblir ordinarie medlem 160 kr till klubben. Vi  
          följer de centrala avgifterna och agerar utifrån deras förändringar. 
12.4. Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för  
          verksamhet eller ekonomi. Inga motioner eller andra ärenden är inkomna.  
 

§ 13.  Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 
Eva Wiker, sammankallande i valberedningen, presenterade sin valberedning, berättade om 
valberedningens arbetssätt samt tackade sina medarbetare för ett engagerat arbete. Valberedningens 
förslag föredrogs. Se bilaga 5.  

 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid 
av ett år: Se bilaga 5 
 
Årsmötet beslutade att välja Kerstin Bettig och Marie Öderwall till ordinarie revisorer för en tid av ett år, 
samt Sussie Mihlberg till revisorssuppleant för en tid av ett år.  

 
§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

 
  Ewa Wiker      sammankallande  1 år 
 Catarina Andersson Norén    ordinarie  omval 2 år   
 Åsa Stern        ordinarie  1 år kvar 1 år 
  

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-15, se Bilaga 5. 
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§ 17. Årsmötets avslutande kl. 16:00 

Ordföranden Michael Andersson började med att gratulera de medlemmar som under  
året genomfört tävlingar och har priser att hämta på klubben. Michael avtackade Kicki Lundevall  
och Annette Funck som avslutar sina uppdrag i styrelsen. Styrelsen avtackade sedan avgående 
ordförande Vivianne Jansson genom Hans Ekstrand för hennes tid som ordförande i klubben. Michael 
tackar sedan avslutningsvis för förtroendet och förklarade därefter årsmötet för avslutat. 
 
  
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Annette Funck   Inger Gustafsson 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Sofie Winding    Vivianne Jansson  
 

 
       


