
Sjöbo Brukshundklubbs Årsmöte Måndag den 21 februari 2022 kl 19:00 

Plats: Florabiografen, Idegatan 5 i Sjöbo 

1. Årsmötets öppnande 

Årsmötet öppnades av styrelsesuppleant Sara Eronn. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställes och det konstaterades att 32 medlemmar i Sjöbo 

Brukshundklubb var närvarande. 

3. Val av mötesordförande 

Claes von Gegerfelt valdes till mötesordförande. 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare under mötet 

Styrelsen anmälde Linnea Karlsson som protokollförare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mö-
tesordföranden ska justera protokollet 

Eva Andersson och Lars Fredriksson valdes till justerare tillika rösträknare. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 § 

moment 2 Normalstadgar för lokalklubb 

Det konstaterades att samtliga närvarande är medlemmar i Sjöbo Brukshund-

klubb. 



7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Årsmötet förklarades stadeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

9. Genomgång av; 

 a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport  

 om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte 

 Kommentar: Inga kommentarer. 

 b. balans- och resultaträkning 

 Kommentar: Inga kommentarer 

 c. revisorernas berättelse 

 Kommentar: Revisor Eva Andersson går igenom revisorernas  

 berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dispo-

sition av vinst eller förlust 

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

beslutades. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021. 

12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende; 



 a. mål 

 Kommentar: Inga kommentarer. 

 b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär   

 rambudget för det närmast följande verksamhetsåret 

 Kommentar: Köket önskar ett tillägg i budgeten på 15 000kr för att   

 köpa en ny gasolgrill. Samtliga beslut godkännes. 

 c. medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår 

 Kommentar: Inga kommentarer. 

13. Beslut i ärende enligt punkt 12 

Verksamhetsplan, rambudget och medlemsavgift i enlighet med vad som gåtts 

igenom under punkt 12 beslutades. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften 

för verksamhetsår 2022 förblir oförändrad om det inte tillkommer kostnader 

som beslutas från SBK regionalt eller centralt. 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Det konstaterades att aktiviteter i syfte att nå fastställda mål framgår av verk-

samhetsplanen. 

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 § moment 1 Normalstadgar för 
lokalklubb samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsår 2022: 

Malin Rosén                  Ordförande     Omval 1 år 

Tommy Bech           Vice ordförande          1 år kvar 



  
Maria Axtelius            Sekreterare          Nyval 2 år 

Jan Mårtensson           Kassör           1 år kvar 

Lars Fredriksson          Ledamot          1 år kvar 

Eva Signal            Ledamot     1 år kvar 
  
Sara Eronn            Ledamot     Nyval 2 år 

Linnéa Karlsson          Suppleant 1    Nyval 2 år 

Lennart Johannesson   Suppleant 2                1 år kvar 

Eva Wallberg     Suppleant 3    1 år kvar  

Årsmötet valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt 9 § Normalstadgar för 
lokalklubb 

Valberedningens förslag till revisoruppdrag för verksamhetsår 2022: 

Eva Andersson   Ordinarie       Omval 1 år 

Ann-Kristin Petersson  Ordinare     Omval 1 år 

Helena Berlin     Ersättare     Omval 1 år 

Årsmötet valde revisorer och revisorsuppleant i enlighet med styrelsens förslag. 

17. Val av valberedning enligt 10 § Normalstadgar för lokalklubb 

Styrelsens förslag: 

Inger Hörnfeldt    Ledamot  Omval 1 år 

Claes von Gegerfelt  Ledamot  Nyval 2 år 



Jenny-Lynn Ingemansson  Ledamot   Nyval 2 år 

Årsmötet valde valberedningen i enlighet med styrelsens förslag. 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17 

Årsmötet beslutade om omedelbar justering av p. 15-17 

19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner 

som inte behandlats under punkt 13 

Inga motioner har inkommit. 

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 

Inga handlingar har inkommit. 

21. Förtjänsttecken 

Besked om förtjänsttecken meddelas vid vårens medlemsmöte. 

22. Övrigt 

Förfrågan om valpkurser till våren och utbildningsgruppen meddelar att kur-

ser kommer allt eftersom datumen blir klara. 

Förfrågan om utställning på klubben men klubben har inte någon aktiv ut-

ställningsgrupp i klubben så inga utställningar kommer arrangeras.  

Förfrågan om vem som prissättet kurserna i klubben då de kan anses en 

aning höga. Utbildningsgruppen prissätter kurserna efter SBK’s riktmärken. 

23. Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden tackar för visat intresse. 



—————————————————————————————— 

Mötesordförande Claes von Gegerfelt        Protokollförare Linnea Karlsson 

—————————————————————————————— 

Justerare, Eva Andersson         Justerare, Lars Fredriksson


