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!
Deltagare:  Marita Teräs 
  Thomas Lind 
  Eva Björk 
  Ulrika Holmberg 
  Birgitta Hoflin (ej medlem) 
  Helen Magnusson 
  Linda Madsén 
  Jimmy Nordin 
  Jenny Karlsson 
  Michaela Ericson 
  Catrin Englund 
  Annika Woxberg Blick 
  Ann-Christin Lindholm 
  Maria Gabrielsson 
  Cecilia Trehn 
  Patrizia Gatti Lenmark 
  Susanna Engman !

1) Årsmötets öppnande  
Ordförande Thomas Lind öppnar mötet och hälsar alla deltagande välkomna.  

2) Upprop och fastställande av röstlängd 
15 stycken medlemmar är närvarande samt därutöver Susanna Engman från 

Studiefrämjandet och Birgitta Hoflin från Strängnäs BK. 

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

4) Styrelsens anmälan om protokollförare  
Styrelsen föreslår Marita Teräs till mötessekreterare. Årsmötet godkänner 

förslaget. 

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

justera årsmötesprotokollet  
Årsmötet väljer Jenny Karlsson och Jimmy Nordin till justerare. 
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6) Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 

moment 2  
Susanna Engman från Studiefrämjandet närvarar utan yttranderätt. 

7) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet konstaterar att kallelse har skett i enlighet med stadgarna. 

8) Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs. 

9) Föredragande av verksamhetsberättelsen  
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 föredras och godkänns. 

10) Föredragande av revisionsberättelsen  
Revisionsberättelsen föredras och läggs till handlingarna. 

11) Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska 

dispositioner 
Balans och resultaträkningen föredras och kassören svarar på 

medlemmarnas frågor. Balans- och resultaträkning fastställs. Årsmötet tar 

beslut om att överföra årets resultat i ny räkning. 

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

verksamhetsåret 2016. 

13) Föredragande av verksamhetsplan med mål samt planerade aktiviteter 

för att nå mål, för verksamhetsåret 2017 
Verksamhetsplanen föredras och fastställs med tillägget att ytterdörr och 

dörr till övervåningen ska åtgärdas.  

14) Föredragande av preliminär rambudget för verksamhetsåret 2017  
Budgetförslaget godkänns och läggs till handlingarna. 
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15) Fastställande av medlemsavgifter för närmast kommande verksamhetsår  
Beslut om att höja att lokalklubbsavgiften till 160 kr för ordinarie medlem 

samt familjemedlem för året 2018. 

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

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi  
Inga motioner har inkommit. 

17) Beslut i ärenden enligt punkt 13-16  
Beslut om punkt 13-16. 

18) Val 

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

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

1. Ordförande  1 år nyval Ulrika Holmberg  

2. Vice Ordförande 1 år fyllnadsval Eva Björk 

3. Kassör 1 år fyllnadsval Annika Woxberg Blick 

4. Sekreterare 2 år omval Marita Teräs 

5. Ordinarie ledamot 2 år omval Helen Magnusson 

6. Ordinarie ledamot 1 år fyllnadsval Hans Alfredsson 

7. Ordinarie ledamot 2 år nyval Sara Hjälm 

8. Suppleant 2 år nyval Cecilia Trehn 

Linda Madsén är suppleant och har 1 år kvar. 

Suppleanternas tjänstgöringsordning 

1. Cecilia Trehn  

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

1. Revisor 1 år omval Catrin Englund 

2. Revisor 1 år nyval Pernilla Lövström 

3. Revisorsuppleant 1 år nyval Rolf Björk 

4. Revisorsuppleant 1 år nyval Mia Eriksson 

c. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

1. Sammankallande 1 år Maria Gabrielsson 

2. Ordinarie 2 år omval Thomas Lind 

Patrizia Gatti Lennmark har 1 år kvar. 

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

20) Fastställande av Miljöplan för verksamhetsåret 2017 
Årsmötet godkänner miljöplanen för 2017. 

21) Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit. 

22) Övriga frågor för diskussion (inte beslut)  
Förslag om att förbättra informationen som går ut till nya medlemmar.  
Botkyrka BK har skickat ut en motion till distriktets årsmöte om att kunna 

använda fler hemmadomare. Tävlingssektorn har inte ställt sig bakom detta 

eftersom medlemmar har förtur på hemmaklubbarna och det kan leda till 

jäv, samt att bra att domare dömmer mycket tillsammans med andra 

domare. De klubbar som inte har så många hemmadomare missgynnas 

ekonomiskt. Årsmötet delar Tävlingssektorns uppfattning.  
Information om att det kommer att gå ut information till medlemmarna 

angående förslaget om att genomföra ett försök om att ge instruktörerna 
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arvode. Beslut ska tas på kommande medlemsmöte.  
Förslag om att det ska tas fram statuter för ett vandringspris inom 

Nosework för årets Nosework-hund. En medlem tar upp frågan om att det 

finns ett behov att belöna fler medlemmar som är ute och tävlar med sin 

hund ex. viltspår, freestyle. Årsmötet uppmanar förslagsställaren att lägga 

fram ett förslag till styrelsen. 
Information om att SKK lagt ett förslag till organisationsförändring som SBK 

inte har ställt sig bakom, men det är viktigt att sätta sig in i processen. 

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

och tacka alla närvarande medlemmar. 
!
!
!

!
__________________________________ ______________________________  
Mötesordförande, Brigitta Hoflin  Mötessekreterare, Marita Teräs !!!!!!
__________________________________ ______________________________  
Justerare, Jenny Karlsson  Justerare, Jimmy Nordin !


