
Gislaved Västbo Brukshundklubb 

 

Protokoll fört vid Gislaved Västbo Brukshundklubbs årsmöte 20170225. 

Närvarande. Enligt bifogad röstlängd. 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Brittmari Mårtensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2. Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes. 

§3. Val av mötesordförande 

Brittmari Mårtensson valdes till ordförande för mötet. 

§4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Henrik Carlefyr anmäldes som sekreterare för mötet. 

§5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

ska justera protokollet 

Reine Liden och Katarina Hansson valdes till justerare tillika rösträknare. 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i 

stadgarna 

Inget beslut behövdes fattas då inga icke medlemmar närvarade. 

§7 fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

§8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§9 Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte 

Brittmari Mårtensson läste upp verksamhetsberättelsen, Solveig Karlsson läste upp och 
berättade om utbildning och kursverksamhet. Henrik Carlefyr läste upp och berättade om 
tävlingssektorns verksamhet under året. 

b. balans- och resultaträkning(Årsredovisning 2016) 

Genomgång av balans och resultaträkning. 



c. revisorernas berättelse. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om 

disposition av vinst eller förlust 

Revisorernas berättelse lästes upp och revisorerna föreslog att ansvarsfrihet beviljas 
lokalklubbens styrelse. 

Balans- och resultaträkning godkändes och beslöts att vinst överförs i ny räkning. 

§10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelse 

Lokalklubbsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avsende: 

a. verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen lästes igenom av mötesdeltagarna. 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår(2017) samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret(2018) 

Rambudgeten lästes igenom av mötesdeltagarna. 

c. medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår(2018) 

dvs klubbavgift för: 

- ordinarie medlem 

-familjemedlem och utlandsmedlem 

§12. Beslut i ärenden enligt punkt 11 

Beslöts att klubbavgiften för 2018 höjs till 170 kronor. 

§13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

§14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 

Ordförande                                 Brittmari Mårtensson                      omval 1 år 

Vice ordförande                          Solveig Karlsson                            omval 2 år 

Sekreterare                                  Christine Edvinsson                        nyval 2 år 

Kassör                                         Karin Lindh                                     1 år kvar 

Ledamot                                      Christina Josefsson                          omval 2 år 

Ledamot                                      Reine Liden                                      nyval 2 år 

Ledamot                                      Eva Knutsson                                   nyval 2 år 

Suppleant                                    Patrik Jönsson                                  omval 2 år 

Suppleant                                    Bernt Lindsten                                  1 år kvar 



 

 

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

Revisor                                        Bo Karlsson                                      nyval 1 år 

Revisor                                        Ann Charlotte Hilding                      omval 1 år 

Revisorsuppleant                        Vakant                                        

Revisorsuppleant                        Carin Grönkvist                                 omval 1 år 

§16.Val av valberedning enligt §10 i stadgarna 

Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte. 

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

Beslut togs om omedelbar justering. 

§18. Övriga frågor 

Ett planerat byte av belysning på våra planer och till detta kommer ett 

investeringsbidrag att sökas. Vid medlemsmötet i maj hålls en föreläsning om service-/vårdhund.  

Det planeras eventuellt en kommunal rasthage på marken där den gamla skroten låg.  

§19. Mötets avslutande 

Brittmari Mårtensson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Henrik Carlefyr 

 

Justeras 

 

Brittmari Mårtensson                              Reine Liden                         Katarina Hansson 

  

 

 

 

 




