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1) Årsmötets öppnande  

Ordförande Kristine Hagström öppnar mötet och hälsar alla deltagande 

välkomna. En tyst minut hålls för Lennart Andersson och Anne Perruchon 

som har lämnat oss nyligen. 

2) Upprop och fastställande av röstlängd 
30 stycken medlemmar närvarar. 

3) Val av mötesordförande 
Årsmötet valde Birgitta Hoflin från Strängnäs BK. 

4) Styrelsens anmälan om protokollförare  
Styrelsen föreslår Elina Viinamäki till mötessekreterare. Årsmötet godkände 

förslaget. 

5) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden 

justera årsmötesprotokollet  
Årsmötet valde Cecilia Trehn och Caroline Svärd till justerare. 

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

moment 2  
Inga ytterligare personer närvarande med yttranderätt.  

7) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet konstaterade att kallelse har skett i laga ordning. 

8) Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes. 

9) Föredragande av verksamhetsberättelsen  
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 föredrogs och godkändes. 

10)Föredragande av revisionsberättelsen  
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
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11)Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska 

dispositioner 
Balans och resultaträkningen föredrogs och på förslag från revisorerna 

fastställs dessa, det beslöts även att överföra årets resultat i ny räkning. 

Förslag från medlem att minska antal konton i klubbens namn då det blir 

enklare med översikten. Kassören får undersöka om det ska ändras till nästa 

år.  
Medlem undrar om köket går att driva på ett mer sparsamt sätt. 

Köksansvarige Helén svarar att det har diskuterats på styrelsemöten. 

Kassören svarar även att pengar dras från kök men används av andra 

sektorer t.ex. fika vid kurser. 

12)Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under revisionsperioden  
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2015. 

13)Föredragande av verksamhetsplan med mål samt planerade aktiviteter 

för att nå mål, för verksamhetsåret 2016. 
Verksamhetsplanen föredrogs och fastställdes.  

14)Föredragande av preliminär rambudget för verksamhetsåret 2016.  
Budgetförslaget godkändes och läggs till handlingarna. 

15)Fastställande av medlemsavgifter för närmast kommande verksamhetsår 

2017.  
Förslag från medlem att lokaklubbsavgiften höjs till 140 kr för ordinarie 

medlem samt familjemedlem för året 2017. För att följa SBK kongressens 

ökning av förbundsavgiften med tio kronor. Årsmötet godkänner förslagen. 

16)Andra ärenden eller motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi  
Inga motioner inkomna. 
Medlem anser att ormsanering av klubbområdet kan komma att kosta en del 
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och att styrelsen ska formulera ett förslag för att redovisa till nästa 

medlemsmöte. 

17)Beslut i ärenden enligt punkt 13-17  
Beslut taget. 

18)Val 

a. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Se bilaga 

valberedningens förslag.  

1. Ordförande  1 år nyval  Thomas 

Lind 

2. Vice Ordförande 2 år nyval Ulrika Holmberg 

3. Kassör 2 år nyval  Pernilla Lövström 

4. Sekreterare 1 år fyllnadsval Marita Teräs 

5. Ordinarie ledamot 2 år nyval Eva Björk 

6. Supplent 2 år nyval  Linda Madsen 

Suppleanternas tjänstgöringsordning 

1. Emmelie Hedström 

2. Linda Madsen 

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

1. Revisor 1 år  Annika Woxberg Blick 

2. Revisor 1 år  Catrin Englund 

3. Revisorsuppleant 1 år  Joakim 

Olsson 
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4. Revisorsuppleant 1 år  Cecilia 

Trehn 

c. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

1. Sammankallande 1 år  Maria 

Gabrielsson 

2. Fyllnadsval 1 år  Michaela Ericson 

3. Ordinarie 2 år  Patrizia Gatti 

Lennmark 

19)Beslut om omedelbar justering av punkt 18  
Punkt 18 justerades omedelbart. Se separat protokollutdrag.  

20)Fastställande av Miljöplan för verksamhetsåret 2016 
Årsmötet godkände miljöplanen för 2016. 

21)Beslut om Hedersmedlemskap  
Anne Perruchon togs upp som hedersmedlem på årsmötet. 

22)Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
Frågan hänsköts till styrelsen. 

23)Information från Studiefrämjandet  
Ingen representant från Studiefrämjandet närvarande. 

24)Inkomna motioner 
Inga inkomna motioner. 

25)Övriga frågor för diskussion (inte beslut)  
På ett medlemsmöte under 2015 bestämdes att en arbetsgrupp skulle 

tillsättas för att skapa en ny hemsida för GTBK. Styrelsen bör se till att 

arbetsgruppen tillsammans med styrelsen styr upp färdigställandet av 

hemsidan. 
Medlem frågar varför GTBK inte har aktiviteter i Trosa. HUS svarar att de 
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försökt men inte fått någon respons. Förslag att HUS samarbetar med den 

medlem som vill ha aktiviteter i Trosa, ex sätta upp information på 

anslagstavlan.  
Förslag från medlem till kommande kassör att det ska bli enklare med 

översikt för klubbens konton och hur pengarna disponeras. Kommande 

kassör noterar önskemålet.  
Distriktets hemsida lägger löpande ut information angående aktiviteter som 

alla medlemmar i Sörmlands distrikt får deltaga i. www.sbksormland.se/ 

26)Utdelning av priser och utmärkelser  
Bordlägger till efter mötets avslutande. 

27)Årsmötets avslutande  
Mötesordföranden avslutar mötet genom att önska nya styrelsen lycka till 

och tackar alla närvarande medlemmar. 
!
!
!

!
__________________________________ ______________________________  
Mötesordförande, Brigitta Hoflin  Mötessekreterare, Elina Viinamäki !!!!!!
__________________________________ ______________________________  
Justerare, Cecilia Trehn   Justerare, Caroline Svärd 

!



!6

20160220 

!
Årsmötesprotokoll Gnesta-Trosa Brukshundklubb 

Utdelning av priser, utmärkelser och avtackningar  !
Kristina Strömberg, Christina Eriksson, Anders Jensen och Kerstin Hellman 
avtackades från sitt styrelsearbete med blommor.  
Mötesordförande Birgitta Hoflin och mötessekreterare Elina Viinamäki tackades 
med blommor. 

!
Utdelning av vandringspriser för 2015: 

Årets lydnadshund  

1. Anne Perruchon med Gränsvallarens Yed 

2. Michaela Ericson  med Hassemans Qach 

3. Catrin Englund med Krokasmedens Elda 

  

Årets spårhund 

1. Anne Perruchon med Gränsvallarens Yed 

2. Michaela Ericson med Hassemans Qach 

3. Catrin Englund med Krokasmedens Elda 

!
Årets tävlingsekipage 

1. Anne Perruchon med Gränsvallarens Yed 

2. Michaela Ericson med Hassemans Qach 

3. Catrin Englund med Krokasmedens Elda 

  

Årets appellhund 

1. Mia Eriksson med Stjernborgens Mynta 

2. Cecilia Trehn med Crofter Holding´s Tomahawk 

3. Patrizia Gatti Lennmark med Mimmtrix Stig Af Sydney 

  

Årets Skyddshund 
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1. Catrin Englund med Marhöjs Pass 

  

Årets Rallylydnadshund 

1. Caroline Svärd med Lizzroys Viper 

2. Anders Jensen med Troll                          

3. Ingela Falk Jensen med Obelix  

  

Klubbmästare Lydnad 

Catrin Englund med Krokasmedens Elda 

!


