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• 
Gagnef Floda Brukshundklubb 
Klubbnr: 2026 
Plats: Digitalt 

Närvarande medlemmar: 27 st. 

§ 1. Mötets öppnande 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2022 
Datum: 2022-02-22 
Tid: 19:03 - 20:50 

Lokalklubbsordförande Lena Dyrsmeds hälsade de närvarande varmt välkomna och 
förklarade mötet öppnat kl: 19:03. 

§ 2. Fastställande av röstlängden 
Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 26 stycken röstberättigade 
medlemmar närvarande (Bilaga I). 

§ 3. Val av mötesordförande 
Valberedningens representant, Ann-Kristin Norberg, presenterade valberedningens 
förslag på mötesordförande för årsmötet, Nina Christoffersson. 

Arsmötet beslutade att välja Nina Christoffersson till ordförande för årsmötet. 
Nina Christoffersson tackade för förtroendet att få leda årsm§tet. 

§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Jessica Hamrin till protokollförare under 
årsmötet. 

§ 5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet. Rösträknare på mötet är Anna-Karin Norlander och Anders Östling. 

Arsmötet beslutade att utse Tina Björnberg och Monica Blornkvist till justerare. 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 
stadgarna 

Arsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte normalstadgar 
för lokalklubb redan föreskriver. 

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom kallelse skickad till samtliga 
medlemmar före den 31 december - 2021 via mail eller post, samt information har 
funnits på hemsidan. 

Arsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§ 8. Fastställande av dagordningen 
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning. 

Arsmötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§ 9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte har publicerats på hemsidan och 
gicks igenom övergripande på mötet. Anses föredragen av årsmötet. 
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• 
Gagnef Floda Brukshundklubb 
Klubbnr: 2026 
Plats: Digitalt 
NäNarande medlemmar: 27 st. 

b. lokalldubbens kassör Linda K valöy Johansson 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2022 
Datum: 2022-02-22 
Tid: 19:03 - 20:50 

redogjorde för 2021-års kostnader i balans- och resultaträkningen. 
c. revisionsberättelsen för 2021 föredrogs. 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per 
den 31 december 2021. 

Årsmötet beslutade att enligt lokalldubbsstyrelsens förslag överföra det balanserade 
resultatet på 65 710,66 kr i ny räkning. 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja 
lokalldubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021. 

§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 

det närmast följande verksamhetsåret, Rambudget för närmast följande 
bygger på samma som 

c. medlemsavgift enligt§ 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 
dvs. klubbavgift för: 

a) i. ordinarie medlem - 120 kr (dvs oförändrad) 
ii. familjemedlem och -120 kr ( dvs oförändrad) 
ili. utlandsmedlem, och 120 kr (dvs oförändrad) 

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. Inga sådana ärenden finns 

Lokalldubbens mål och budget ansågs därefter diskuterat. Justering sker av: 
Nose work ocb specialsök ... "samt starta upp specialsök på klubben" ändras till 
"att fortsätta bedriva specialsök på klubben". 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 

§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
Justering: Nose work och specialsök- KM som planerats helgen 16-17/4 genomförs 
men flyttas till hösten. 

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt§ 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tj änstgöringsordning 
Ann-Kristin Norberg, valberedningens representant, föredrog valberedningens 
förslag. 
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Gagnef Floda Brukshundklubb 
Klubbnr: 2026 
Plats: Digitalt 
Närvarande medlemmar: 27 st. 

a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 
Valberedningen föreslog Lena Dyrsmeds 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Årsmöte 2022 
Datum: 2022-02-22 
Tid: 19:03 - 20:50 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Lena Dyrsmeds till ordförande för en tid av ett 
år. 

b. Val av vice ordförande (2år) 
Valberedningen förslog Lena Andersson, Lena har avsagt sig uppdraget. 
Nominerad till platsen är Lotta Syvertsen, Lotta avsäger sig uppdraget. 

Därmed finns inget förslag till posten och posten blir vakant, den nya valberedningen 
f'ar ta över sökandet efter en ny person till posten och sedan kalla till ett extra årsmöte. 

c. Val av kassör (2år) 
Valberedningen föreslog Linda K valöy Johansson 

Årsmöte beslutade enhälligt att välja Linda K valöy Johansson till kassör för en tid av 
två år. 

d. Val av ledamöter (2 år), 
Valberedningen föreslog: 
Ledamot 
Ledamot 

Emely Bössfall 
Anna Niclasson 

omval 
fyllnadsval 

2år 
lår 

Årsmötet beslutade enhälligt att Emely Bössfall till ordinarie ledamot för en tid av två 
år och Anna Niclasson för en tid på 1 år. Ledamot Marie Bäcke Olsson har ett år 
kvar. 

e. Val av suppleant (2 år), röstlängden justeras till 27 personer. 
Valberedningen föreslog: 
Suppleant 
Suppleant 
Nominerad 

Monica Setterlund 
Katrin Eriksson 
Maria Lööf 

fyllnadsval 
nyval 

lår 
2år 

Årsmötet beslutade genom sluten omröstning att välja Maria Lööf till suppleant för en 
tid av två år och Monica Setterlund till fyllnadsvalet på I år. 

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag som följer : 
1. Maria Lööf 
2. Monica Setterlund 

§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt§ 9 i stadgarna 
Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid 
av ett år: 

Ordinarie 
Ordinarie 
Suppleant 
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omval 
omval 
omval 

1 år 
1 år 
1 år 
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• 
Gagnef Floda Brukshundklubb 

Klubbnr: 2026 

Plats: Digitalt 

Närvarande medlemmar: 27 st. 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 

Årsmöte 2022 
Datum: 2022-02-22 

Tid: 19:03 - 20:50 

Ärsmötet beslutade att välja Annika Sturesson och Helena Johansson till ordinarie 

revisorer för en tid av ett år, samt Lisbeth Gråbo till revisorssuppleanter för en tid av 

ett år. 

§ 17. Val av valberedning enligt§ 10 i stadgarna 

Ärsmötet beslutade att till valberedning utse: 

Lotta Åhlander sammankallande 

Vakant ledamot 

Lotta Syvertsen har ett år kvar i valberedningen. 

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

nyval 
omval 

I år 
2 år 

Ars mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, protokollet kommer att 

skrivas ut och skickas per post för att och justeras. 

§ 19. Beslut om lokalstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 

under punkt 13. Inga förslag i ärenden samt motioner har inkommit 

§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
Kommande styrelse f'ar i uppdrag att anmäla sig till distriktets årsmöte och komma 

väl förberedda dit. 

§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
Förtjänsttecken i brons delas ut till Ann-Kristin Norberg genom distriktet 

§ 22. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Nina Christoffersson tackade de närvarande för visat intresse, 

avslutade mötet kl: 20.50 och lämnade över ordförandeklubban till 

lokalklubbsordföranden Lena Dyrsmeds. Nina Christoffersson tackar för förtroendet 

och avslutar mötet. 

Efter årsmötet delades priser ut, se bilaga. 

Vid protokollet 

Jessica Hamrin 

Justeras 

_/fu ~& ___________ _ 
Tina Björnberg V 
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Mötesordförande 

-------------------------------------------
Nina Christoffersson 

Justeras 

Monica Blomkvist 
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