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PROTOKOLL ÅRSMÖTE FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 

Söndagen den 27 februari 2022 Klubbstugan Skogstorp 

§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades. 
 
§2. Upprop samt fastställande av röstlängd. Röstlängden skickades runt för påskrift av deltagare. 
Antalet deltagare fastställdes till 49 personer. 
 
§3. Val av årsmötesordförande. Årsmötet valde Kent Mihlberg till mötesordförande. 
 
§4. Styrelsens anmälan av protokollförare. Styrelsen anmälde Annelie Spånberger som protokollförare 
och årsmötet godkände detta. 
 
§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. Vivianne 
Jansson och Liselotte Olsson Fäldt valdes som justerare. 
 
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2. Inga utomstående 
närvarade.  
 
§7. Mötets stadgeenliga utlysande. Årsmötet godkände att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§8. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§9. Genomgång av: 

9.1 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl rapport ang uppfyllelse av mål o uppdrag från  
föregående årsmöte. Verksamhetsberättelse inkl rapport har innan mötet funnits för alla 
medlemmar att ta del av. Årsmötet hade inte någon kommentar på dessa. Se bilaga 1. 

 9.2 Balans- och resultaträkning. Kassör Gunnar Andersson redogjorde för balans- och 
resultaträkning. Han gav ett förtydligande angående konto 2099 som avser förra årets resultat. Detta 
belopp är flyttat till konto 2091, tidigare års resultat. Bokfört resultat för 2021 är 78401,61 kr. 
Resultatrapporten redogörs för i paragraf 12.2. Se bilaga 2. 
 9.3 Revisorernas berättelse. Revisorsuppleant Susanne Mihlberg läste upp revisorernas 
berättelse. Revisorerna föreslår att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Se bilaga 3. 
 
§10. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2021 samt beslut om  
disposition av vinst eller förlust. Styrelsen föreslår att årets vinst förs vidare in till nästa års budget. 
Förslaget beviljas. 
 
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. Årsmötet beslutar att ge 
styrelsen ansvarsfrihet för denna tid. 
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§12. Genomgång av Styrelsens förslag avseende 
 12.1 Mål. Verksamhetsplan med målformulering har innan mötet funnits för alla medlemmar 
att ta del av. Årsmötet hade inte någon kommentar på dessa. Se bilaga 4. 
 12.2 Budget för innevarande år samt preliminär budget för närmast följande år. Gunnar 
redogör för budget för 2022. Se bilaga. Konto 6973 bokförs på 6996. Konto 6995 utgår. Se bilaga 5. 
 12.3 Medlemsavgift till lokalklubben för nästa verksamhetsår (2023) Inga förändringar. 
 12.4 Ev motioner. Inga motioner inkomna.  
 
§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. Årsmötet beslutar enligt ovanstående i punkt 12. 
 
§14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. Enligt verksamhetsplan. 
Årsmötet hade inga kommentarer på detta. 
 
§15. Val av styrelse enligt § 8 mom 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. Valberedeningen redogjorde för sina förslag till val av styrelse samt 
suppleanternas tjänstgöringsordning. Årsmötet beslutar att godkänna dessa förslag och även 
suppleanternas tjänstgöringsordning. Se bilaga 6. 
 
§16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 i stadgarna samt beslut om   
suppleanternas tjänstgöringsordning. Valberedningen redogjorde för sina förslag till val av revisorer 
samt revisorssuppleant. 
Valberedningens förslag till revisorer var:  
Kerstin Bettig och Åsa Sternrot på 1 år vardera.  
Förslag till revisorssuppleant var Sussie Mihlberg, 1 år.  
Årsmötet beslutade att godkänna dessa förslag. Se bilaga 6.  
 
§17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.  
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 
Omval Eva Wiker, 1 år.  
Nyval Inger Lander 2 år.  
Catarina Andersson Norén 1 år kvar.  
Se bilaga 6. 
 
§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18. Se bilaga. Bilaga till punkt 18 fylldes i och 
justerades på plats. 
 
§19. Ev motioner, som inte behandlats under punkt 12.4. Inga motioner inkomna. 
 
§20. Genomgång av handlingar till distriktsårsmöte. Årsmötet beslutar att dessa behandlas av 
styrelsen. 
 
§21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 1. Förslag att ställa en sandlåda på parkeringen, för 
sandning vid halka. Frågan lämnas vidare till styrelsen. 2. Vårstädningsdag. Datum planeras av styrelsen. 
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3. Önskemål att åtgärda och jämna ut ängen där agilitybanan stått och där vildsvinen bökat. Frågan 
lämnas till servicegruppen. 4. Förslag för att inrätta en låda för uppskattning av funktionärer. Varje gång 
en person varit funktionär så lägger hen en lapp med sitt namn i lådan och vid årsmötet dras ett antal 
funktionärer som får någon typ av gåva som uppskattning. Förslaget lämnas vidare till styrelsen. 5. Se 
över slalomhindret på agilitybanan då det inte är säkert. Förslaget lämnas vidare till styrelsen. 6. Förslag 
att styrelsen får löpande förslag till förbättringar av slaget ovan, för att tas upp på styrelsemöten.  
 
§22. Årsmötets avslutande. Mötet avslutades. 
 
 Utdelning av vandringspriser 
Priser av olika slag delades ut till ekipage som utmärkt sig under året. 
  
 
 
 
Sekreterare  Mötesordförande 
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Annelie Spånberger Kent Mihlberg 
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________________________________ _____________________________________ 
Vivianne Jansson  Liselotte Olsson Fäldt 


