Tyresö Brukshundklubb

Protokoll för årsmöte 2016.

Plats: Klubbstugan

Datum: 2016-02-21

Närvarande medlemmar: 29 st.

Tid: 15:00

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade
medlemmar närvarande (Bilaga 1).
§ 3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande för årsmötet föreslogs Tomas Knuutila.
Årsmötet beslutade att välja Tomas Knuutila till ordförande för årsmötet.
Tomas tackade för förtroendet.
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att styrelsen utsett Pernilla Lindahl till protokollförare under årsmötet.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
Årsmötet beslutade att utse Yvonne Weijmar och Marcus Fant till justerare.
§ 6. 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.
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Styrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett i god tid under hösten genom
kallelse via nyhetsbrev, klubbtidning, hemsida och Facebook. Påminnelser om mötet
har gjorts under januari och februari.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordningen
Föredrogs styrelsens förslag till dagordning. Tre övriga frågor anmäldes.
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.

Tyresö Brukshundklubb

Protokoll för årsmöte 2016.

Plats: Klubbstugan

Datum: 2016-02-21

Närvarande medlemmar: 29 st.

Tid: 15:00

§ 9. Genomgång av:
a. styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik av Pernilla
Lindahl.
b. Ing-Mari Sjöberg gick igenom rubrikerna för 2015-års balans- och
resultaträkning.
c. revisionsberättelsen Hans Södergren läste upp delar av revisionsberättelsen.
§ 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 2015.
Årsmötet beslutade att enligt styrelsens förslag överföra det balanserade resultatet
på 219 203 kr i ny räkning.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2015.
§ 12. Genomgång av styrelsens 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 styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamhet eller ekonomi.
a Verksamhetsplan och mål för 2016 föredrogs.
b Budget för 2016 och inriktning för verksamhetsåret 2017 föredrogs.
c Klubbavgift för verksamhetsåret 2017 höjdes med 0 kr och föreslogs till 150 kr
för ordinarie medlem och familjemedlem samt 120 kr för utlandsmedlem.
d Förelåg inga ärenden.
Klubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade.
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§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 (bilaga 2)
Årsmötet beslutade att fastställa förelagda mål, behålla oförändrade
medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget.
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Klubbens mål och vägen att nå dit blev noggrant beskrivna vid genomgången av
§ 12 a då Pernilla Lindahl punkt för punkt gick igenom styrelsens, sektorernas och
kommittéernas verksamhetsplan för 2016.
§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning

Carin Södergren presenterade sin valberedning. Valberedningens förslag föredrogs
(bilaga 3).
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Johanna Stone.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Johanna Stone till ordförande för en tid av ett
år.
b. Val av vice ordförande (2 år),
Pernilla Lindahl har mandattid kvar (1 år) och kvarstår som vice ordförande ytterligare
ett år.
c. Val av kassör (2 år)
Valberedningen förslog omval av Ing-Mari Sjöberg för en tid av två år.
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Ing-Mari Sjöberg till kassör för en tid av två år.
d. Val av sekreterare (2 år)
Veronica Blom har mandattid kvar (1 år) och kvarstår som sekreterare ytterligare ett
år.
e. Val av ledamöter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Nyval av Linda Ekström för en tid av två år.
Årsmötet beslutade att välja Linda Ekström till ordinarie ledamot för en tid av två år.
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Omval av Charlott Vidh för en tid av två år.
Årsmötet beslutade att välja Charlott Vidh till ordinarie ledamot för en tid av två år.
Hanna Westerholm har mandattid kvar (1 år) och kvarstår som ledamot i styrelsen i
ytterligare ett år.

f. Val av suppleanter (2 år)
Valberedningen föreslog:
Omval av Anna Lenngren för en tid av två år.
Årsmötet beslutade att välja Anna Lenngren till suppleant för en tid av två år.
Linnéa Lundqvist har mandattid kvar (1 år) och kvarstår som suppleant i styrelsen i
ytterligare ett år.

Suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Anna Lenngren
2. Linnéa Lundqvist

§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av
ett år:
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant:

Hans Södergren
Cecilia Deckel
Ingela Jellinek
Ulf Rosberg

omval
omval
omval
nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

Årsmötet beslutade att välja Hans Södergren och Cecilia Deckel till ordinarie revisorer
för en tid av ett år, samt Ingela Jellinek och Ulf Rosberg till revisorssuppleanter för en
tid av ett år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:
Catharina Jansson
Martina Carlstedt
Lars Bispgård

sammankallande
ordinarie
ordinarie (fyllnadsval)

1 år
2 år
1 år
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§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17. Se bilaga 4.
§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13
Förelåg inga förslag eller motioner.
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Förelåg inga handlingar till distriktsfullmäktige.
§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
Pernilla Lindahl informerade om att TBK skall medverka som pilotklubb i SBKs
projekt 100 år 100.000 medlemmar.
Vidare frågade Pernilla de närvarande medlemmarna om någon emotsatte sig
förslaget att dra ner på planvärdsaktiviteterna under december och januari då det
sällan är närvaro av tränande ekipage. Ingen opponerade sig.
Sist tog Pernilla upp SBKs och Distriktets vädjan om någon lokalklubbs intresse för
att organisera SM i bruks/IPO 2017.
§ 22. Prisutdelning och utmärkelser
Merike Lepp meddelade att följande ekipage erhållit championat:
•
•
•

Lydnadschampionat: Thomasine Swahn med Leya.
Lydnadschampionat: Agnetha Fogelberg med Mårten.
Spårchampionat: Susan Manhold med Glizzie.

Merike Lepp meddelade följande vinnare i respektive kategori:
•

Årets rallylydnadsekipage: Martina Carlstedt med Lisa.

•

Årets lydnadshundsekipage: Susy Tvärnstedt med Razzia.

•

Årets debutant: Linda Ekström med Leroy.

•

Årets sökhundsekipage: Anki Wiborg med Klura.

•

Årets spårhundsekipage: Susan Manhold med Glizzie.
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•

Årets skyddshundsekipage: Ulrika Fant med Latoya.

•

Årets brukshundsekipage: Susan Manhold med Glizzie.

Förtjänsttecken delades ut till tre personer för deras insats i Tyresö
brukshundsklubb. Johanna Stone och Carin Södergren i valören brons och Monica
Nyström i valören silver.
Styrelsen tackade Charlott Vidh med blommor för hennes insats med
organisationen kring ommålningen av klubbstugan och altanrenoveringen.
§ 23. Mötets avslutande.
Mötesordförande Tomas Knuutila tackade de närvarande för förtroendet och
lämnade över till ordförande Johanna Stone.
Ordförande Johanna Stone tackade för visat intresse och förklarade därefter
årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Pernilla Lindahl

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

Justeras

Justeras

------------------------------------------Yvonne Weijmar

------------------------------------------Marcus Fant

