
                GISLAVED VÄSTBO BRUKSHUNDKLUBB

Protokoll årsmöte Gislaved Västbo Brukshundklubb 
Datum: 2022-02-26
Plats: Carlssons Matsalar
Närvarande: Enligt bifogad röstlängd

§ 1. Mötets öppnande.
Klubbens ordförande Solveig Karlsson öppnade mötet och hälsade välkomna.

§ 2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes.

§ 3. Val av mötesordförande.
Solveig Karlsson valdes till mötesordförande.

§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare.
Styrelsen anmälde Carin Grönkvist till att föra mötets protokoll, vilket godkändes.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet.
Till justerare valdes Marianne Ström och Berndt Lindsten.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i stadgarna.
Beslut togs att de som inte är medlemmar har närvaro- och yttranderätt, men inte beslutsrätt.

§ 7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Årsmötet ansåg att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§ 9. Genomgång av
a) verksamhetsberättelse
b) balans-och resultaträkning
c) revisionsberättelse.
Verksamhetsberättelsen, balans – och resultaträkningen gicks igenom. Revisorernas berättelse lästes
upp. Dock bör årtalet på revisionsberättelsen ändras till 2022, då det av misstag står 2023.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
Årsmötet fastställde  balans- och resultaträkning samt disposition av av vinst eller förlust.

§ 11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 12. Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a) Verksamhetsplan



 b.) rambudget för verksamhetsår 2022.
c.) medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för kommande verksamhetsår (2023)
dvs. klubbavgift för:
      - ordinarie medlem
      -familjemedlem
d.) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 
för verksamheten eller ekonomin.

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
a) Verksamhetsplanen fastställdes
b.) Rambudget för 2022 delades ut till samtliga närvarande på årsmötet.
c)  Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift för år 2023.
d.) Inga motioner har inkommit.

 § 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Hänvisas till verksamhetsplan 2022.

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbstyrelse Moment 1 i normalstadgarna, 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Mötet beslöt följande:
Omval Solveig Karlsson som ordförande, 1 år,.
Omval Reine Lidén som vice ordförande, 2 år.
Omval Karin Lindh som kassör, 2 år. 
Nyval Elisabeth Andersson som suppleant , 2 år. (tjänstgöringsordning 2)

§ 16.Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 Räkenskap och revision i 
normalstadgarna.
Till revisor  valdes Ing-Marie Löfstedt  på ett år.
Till revisor valdes Sofie Söderström på ett år.
Till revisorssuppleant valdes Arne Moberg på ett år.

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna.
Till valberedning valdes Ewa Forsberg och Elisabeth Trolle,1 år.

§ 18. Beslut om omedelbar justering av § 15-17.
Årsmötet beslöt att § 15-17 kunde förklaras omedelbart justerade.

§ 19. Beslut om lokalklubbens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 
punkt 13.
Inga ärenden att behandla.

§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
Inga handlingar att ta upp.

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
 Diskussion om att återuppta träffarna för daglediga till våren. 
Önskemål om ha klubben ska ha lite aktiviteter på klubbens medlemsmöten.
Magdalena Johansson önskar att klubben köper in ett IGP hinder.

Tävlingssektorn/ styrelsen 
Vi gratulerar Malin Bennet till SE Vch, hon kunde dock inte närvara på mötet.
Magdalena Johansson, gratuleras till uppflyttning till IGP2.



§ 22. Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Carin Grönkvist

Justerare:

Marianne Ström                                                     Bernt Lindsten

Mötesordförande:
Solveig Karlsson


