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Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

Protokoll från 
Årsmöte 26 februari 2018 

 

1. Årsmötet öppnas av ordförande Jessica Alenius. 
2. Röstlängden fastställdes. 
3. Claes von Gegerfelt valdes till mötesordförande. 
4. Styrelsen anmälde Elisabeth Olsson som protokollförare under årsmötet. 
5. Gunvor Jönsson och Marie Österberg Fredriksson valdes till justerare tillika 

rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. 
6. Beslutades om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2. 

Alla 39 närvarande är medlemmar. 
7. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
8. Dagordningen fastställdes. 
9. Genomgång av: 

a) Lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse över föregående år gicks igenom och 
godkändes. Jessica berättar att styrelsen anser att de genomfört vissa delar och 
påbörjat andra, men känner att de lyckats bra under verksamhetsåret. 
b) Balans- och resultaträkningen gås igenom. Inga frågor och den godkändes. 
c) Hans-Åke Roy läste upp revisorernas berättelse. 

10. Balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 
godkändes. 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a) mål för närmast följande verksamhetsår ligger inbakat i verksamhetsplanen. 
Ändringar:  
-Tävlingsförargruppen: Klubbmästerskap lydnad kommer vara i samband med den 
officiella tävlingen i oktober. Klubbmästerskap bruks kommer vara i augusti. Årens 
datum på månadstävlingar finns på hemsidan. 
-Stuggruppen: det ska vara 2018 inte 2017 som årtal. 
-Utställningsgruppen: årets utställning kommer vara den 9/9. 
Läger: Årets läger kommer kosta 250 kr. 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret gicks igenom. 
Kommentarer: pga att värmepumpen och larmet som budgeterades för förra året 
inte fakturerades och betalades förrän detta året så blir det ett underskott i årets 
budget. En del grupper har även budgeterat sina inkomster lite blygsamt så det 
kommer troligtvis bli mer plus i slutändan. 
c) medlemsavgiften föreslås behållas med 150 kr som lokaldel för närmast 
kommande verksamhetsår. 
d) inga motioner 
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13.  Beslut angående verksamhetsplan, rambudget och medlemsavgift under punkt 
Förslagen ovan, med ändringar, godkändes. 

14. Styrelsen informerar att det ligger mål och planerade aktiviteter i 
verksamhetsplanen. 
 

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning: 
 
Valberedningens förslag på styrelse: 
Ordförande  Lena Ytterberg Nyval 1 år 
Vice Ordförande  Margareta Wertsberg 1 år kvar  
Sekreterare  Sara Eronn  Nyval 2 år 
Kassör  Jan Mårtensson 1 år kvar 
Ledamot Lars Fredriksson 1 år kvar 
Ledamot Tommy Beck  Omval 2 år 
Ledamot Lena Mårtensson Omval 2 år 
Suppleant 1 Eva Signal  1 år kvar 
Suppleant 2 Malin Nilsson 1 år kvar 
Suppleant 3 Ann-Louise Esbjörnsson Nyval 2 år 
 
Beslut: Årsmötet valde styrelse enligt ovan. 
Se bilaga med presentation från Lena Ytterberg. 
 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt §9 
 
Valberedningens förslag: 
Ordinarie Gunnel Olsson Omval 1 år 
Ordinarie Hans-Åke Roy Omval 1 år 
Ersättare Helena Berlin Omval 1 år 
 
Beslut: Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleant enligt ovan. 
 

17. Val av valberedning enligt §10 
 
Styrelsens förslag 
Sammankallande Torsten Eriksson Omval 1 år 
Ledamot Britt Beck  1 år kvar 
Ledamot Jessica Alenius Nyval 2 år 
 
Beslut: Årsmötet valde valberedning enligt ovan. 
 

18. Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
19. Inga motioner har inkommit. 
20. Claes informerar om att handlingarna till distriktsfullmäktige finns på sbkskane.com 
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21. Utifrån inkomna förslag från medlemmar har styrelsen valt att föreslå Sven-Ingvar 
Olsson och Gunnel Olsson till hedersmedlemmar. Närvarande på årsmötet röstar för 
beslut. 
Beslut: Närvarande medlemmar röstar enhetligt JA till att Sven-Ingvar Olsson och 
Gunnel Olsson väljs till hedersmedlemmar. 

22. Övrigt 
-Gunnel: Revisorerna tar återigen upp att när det lämnas in kvitton så får man inte 
ändra slutsumman på kvittona. Man kan alltså inte blanda egna inköp med inköp till 
klubben. Utan det måste vara ett separat kvitto som lämnas in till klubben. 
-Torsten: Gällande årets sommarläger. Det kommer vara från sönd den 22/7- fred 
27/7 med städavslut den 28/7. Det kommer i år kosta 250 kr. Inbjudan till lägret 
kommer ut i mars. 
 

23. Årsmötet avslutades. 

 

 

Ordförande Claes von Gegerfelt  Protokollförare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Gunvor Jönsson  Justerare Marie Österberg Fredriksson 



HÄLSNING FRÅN LENA YTTERBERG  ÅRSMÖTET 2018-02-26 

Kära vänner eftersom jag tyvärr inte kan närvara på Årsmötet ikväll så anser jag att ni har rätt att få 
veta vem jag är för att kunna rösta och välja en ny styrelse.  

Jag är 64 år och bor i Skåne Tranås med min man Ola och vår boxer Ella som blir 10 år i juni 2018.  Jag 
arbetar för närvarande på Sjöbo kommun.  

Våren 2018 har jag varit medlem i Sjöbo Brukshundklubb i 20 år.  

April 1998 köpte vi vår 2:a rottweiler av Ruby Rydén - Rubys Gruff eller Athos som han kom att kallas, 
med vilken jag nådde elitspår bruks.  

Athos utbildades också till tjänstehund inom hemvärnet med hjälp av både Ruby Rydén, Teddy/Lars 
Fredriksson och Lars Lundgren.  

År 2005 utsågs Athos till Skånsk Hemvärnshund och vi gick vidare till SM för Tjänstehundar i 
Rosersberg/Stockholm där vi tog en silvermedalj. Detta var mitt största hundäventyr alla kategorier 
och det som jag är mest stolt över i livet. 

Deltog i klubbens styrelsearbete 2000-2002 som sekreterare, först med Claes von Gegerfelt som 
ordförande under 1 år och sedan Elisabeth Mattsson under 2 år. 

Utbildade mig till Tävlingsledare på inrådan av Ruby. 

Arbetat i både utbildnings- och marksektorn under 1998-2007. 

Jag lovar att göra mitt allra bästa tillsammans med en ny styrelse för att fortsätta det arbete som den 
gamla styrelsen med Jessica Alenius som ordförande åstadkommit under åren 2016-2017.  

 

Med vänlig hälsning och ha en trevlig kväll//Lena Ytterberg 

 

  


