Tyresö Brukshundklubb
Plats: Digitalt via Zoom

Protokoll för årsmöte 2022
Datum: 2022-02-20

Närvarande medlemmar: 26 st.

Tid: 15:00

§ 1. Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 26 st, röstberättigade
medlemmar närvarande (Bilaga 1).
§ 2. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande för det digitala årsmötet valdes Tomas Knuutila
Årsmötet beslutade att välja Tomas Knuutila till ordförande för årsmötet.
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Anmäldes att styrelsen utsett Ulla Ericsson till protokollförare under årsmötet.
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Karin Brunskog och Carina Wiman till justerare

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna
Årsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte normalstadgar för lokalklubb redan föreskriver. Alla närvarande var medlemmar.
§ 6. Fråga om årsmötet har blivit utlyst enligt gällande regelverk
Styrelsen anmälde att utlysning om årsmötet har skett enligt gällande regelverk.
Kallelsen har skett via e-post och hemsida 21 dagar innan. Medlemmarna har anmält
sitt intresse via mail.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen
Föredrogs styrelsens förslag till dagordning. Inga frågor anmäldes.
Årsmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.
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§ 8. Redovisning av föregående verksamhetsår
a. styrelsens verksamhetsberättelse, då verksamhetsberättelsen har legat på
klubbens hemsida och det fanns möjlighet för alla att läsa den innan årsmötet
så gick vi inte igenom den punkt för punkt.
Björn Flodman klubbens ordförande gick igenom vad som skett under år 2021
b. Elisabeth Hagberg Dahlstedt, klubbens kassör, kommenterade 2021-års
balans- och resultaträkning. Bra ekonomi
c. Revisorernas berättelse. Revisorerna föredrog sin berättelse. Inga
anmärkningar fanns och de tillstyrkte att mötet skulle bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2021.

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna
per den 31 december 2021.
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2021.
§ 11. Beslut om rambudget
Årsmötet beslutade att fastställa förelagd rambudget.
§ 12. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningens förslag presenterades (bilaga 3).
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog nyval av Björn Flodman till ordförande för en tid av ett år.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Björn Flodman till ordförande för en tid av
ett år.
b. Val av vice ordförande (2 år),
Johanna Boström Stone har mandattid kvar (1år) och kvarstår som vice ordförande
c. Val av kassör (2 år) Valberedningen föreslog omval av Elisabeth Hagberg Dahlstedt till
kassör för en tid av 2 år.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Elisabet Hagberg Dahlstedt till kassör för en tid
av 2 år
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d. Val av sekreterare (2 år)
Ulla Ericsson har mandattid kvar (1 år) och kvarstår som sekreterare
e. Val av ledamöter (2 år)
Valberedningen föreslog nyval av Karin Brunskog för en tid av 2 år
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Karin Brunskog för en tid av två år.
Valberedningen föreslog nyval av Anne Brewitz för en tid av 2 år
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anne Brewitz för en tid av 2 år
Susanna Lindsjö har mandattid kvar (1 år) och kvarstår som ledamot i styrelsen
ytterligare ett år.
f. Val av suppleanter (2 år)
Valberedningen förslog omval av Yvonne Weijmar till suppleant för en tid av två år.
Årsmötet beslutade att enhälligt välja Yvonne Weijmar till suppleant för en tid av två
år.
Tomas Knuutila har mandattid kvar (1 år) och kvarstår som suppleant i styrelsen i
ytterligare ett år.
Suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Yvonne Weijmar
2. Tomas Knuutila

§ 13. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Valberedningen föreslog val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett
år:
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Pernilla Lindahl
Ulf Rosberg
Carina Wiman

omval
omval
nyval

1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Pernilla Lindahl och Ulf Rosberg till ordinarie revisorer för
en tid av ett år, samt Carina Wiman till revisorssuppleant för en tid av ett år.

Just/sign…….
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§ 14. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Merike Lepp
Marie Sundberg
Linda Strajnar

sammankallande
ordinarie/mandattid kvar
ordinarie

2 år
1 år
2 år

§ 15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 12-14
$ 16. Prisutdelning och övrig information.
Monica Nyström redovisade årets hund under åren 2020 och 2021:
Bruks: Årets skyddshund Anne Brewitz med Ullhedens Ali
Årets spårhund Malin Flodman med Utterlyans Wazabi
IPO-R Merike Lepp med Spinoys Raija
Mondioring Sara Fröler med Daneskjold Plikta
Lydnad: Susy Tvärstedt med Kronvallaren Eclipse
Lydnad startklass: Susy Tvärstedt med All in for Nasa
Rallylydnad: Hillevi Tegnér med Villa Orrnäsets Simon
Ovanstående kommer att tilldelas diplom samt ett presentkort på Djurmagasinet.
Nytt för i år: Årets medlem. 2021 blir det Lena Larsson som får ett stort tack samt
presentkort blommor och presentkort Djurmagasinet

Just/sign…….
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§ 17 . Mötets avslutande
Mötesordförande Tomas Knuutila lämnade över till omvalde ordförande Björn
Flodman som tackade de närvarande för det förnyade förtroendet och som därefter
förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Ulla Ericsson

------------------------------------------Tomas Knuutila

Justeras

Justeras

------------------------------------------Karin Brunskog

------------------------------------------Carina Wiman

Just/sign…….

