
GISLAVED VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB
 

Protokoll fört vid Gislaved Västbo årsmöte den 21 februari 2015

 

Närvarande: Enl. bif. röstlängd

1. Mötets öppnande.
Ordförande Brittmari U Mårtensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes.

3. Val av mötesordförande.
Brittmari U Mårtensson valdes till ordförande för mötet.

4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Ulrika Egerhall anmäldes som sekreterare för mötet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötes-
ordföranden ska justera protokollet.
Mary Kasten och Ingrid Johansson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stadgarna.
Beslut fattades om att icke medlemmar har närvaro och yttranderätt.

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål 
och uppdrag från föregående årsmöte,
Brittmari U Mårtenson läste upp verksamhetsberättelsen, Ingrid Johansson läste upp 
och berättade om utbildning och kursverksamhet, Karin Lindh läste och berättade om 
tävlingssektorns verksamhet under året. 



b. balans- och resultaträkning (Årsredovisning 2014)
Genomgång av balans och resultaträkning.

c. revisorernas berättelse. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
disposition av vinst eller förlust.
Revisorerna föreslog att ansvarsfrihet beviljas lokalklubbens styrelse.
Balans- och resultaträkning godkändes och beslöts att förlust överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
Lokalklubbstryrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. verksamhetsplan
Brittmari U Mårtenson läste upp verksamhetsplanen. Förslaget godkändes. 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår (2015) samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret (2016),

c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår (2016), 
dvs. klubbavgift för:
• ordinarie medlem
• familjemedlem och
• utlandsmedlem
Beslöts att klubbavgiften för 2016 sänks från 170 kr till 160 kr och att Reine Lidén sponsrar med 
10 kr per medlem 2016.

12. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande               Brittmari Ulvås Mårtensson   omval 1 år
Vice ordförande        Solveig Carlsson                   1 år kvar
Sekreterare               Henrik Carlefyr.                     fyllnadsval 2 år
Kassör                      Karin Lindh                            1 år kvar
Ledamot                    Christina Josefsson               omval 2 år
Ledamot                   Bernt Lindsten                        1 år kvar
Ledamot                    Karolina af Trolle                   1 år kvar
Suppleant                 Susanne Nilsson                   omval 2 år
Suppleant                 Carina Myhlendorph               nyval 1 år
Suppleant                  Patrik Jönsson                       omval 1 år
Suppleanterna tjänstgör i den ordning de är uppräknade.

13. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
Revisor                      Reine Lidén                          omval 1 år
Revisor                      AnnCharlotte Hilding            omval 1 år
Revisorsuppleant      Bo Carlsson                          omval 1 år



Revisorsuppleant      Carin Grönkvist                     omval 1 år

14. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
Mary Kasten                omval 1 år
Jennie Johansson       1 år kvar
Vakant smk

15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-14.
Beslut fattades om direkt justering.

16. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13.
Inga motioner inkomna.

17. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
a) arkiv
Britt-Marie Elbe tar ansvar för klubbens arkiv. Bo Carlsson kommer att skriva ner historik om 
klubben som kommer att publiceras på hemsidan.
b) försäkring
Enligt uppgift från försäkringsbolaget är medlemmar i SBK och Sveriges Hundungdom 
personolycksfallsförsäkrade, liksom figuranter/funktionärer som deltar i verksamhet anordnad 
av GVBK. Även besökare som deltar i  verksamhet arrangerad av GVBK, är försäkrade. Vår 
fastighetsförsäkring innehåller också sak och personskydd.
c) mejladresser
Britt-Marie Elbe föreslog att vi skulle utnyttja medlemmarnas mejladresser för att spara tid och 
porto vid utskick.
Åsikter framkom också om att det tar tid att administrera och uppdatera mejladresser.

18. Mötets avslutande.

Vid protokollet:

Ulrika Egerhall

Justeras:



Brittmari U Mårtenson.                      Ingrid Johansson.                         Mary Kasten


